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KSA Ne İş Yapar?
Kültür ve sanata dönük projelerin,
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sanat projeleri üreten her türlü
kurum, kuruluşla çalışır. Bir yazarın
kitabını, bir ressamın bir sergisini ya
da kendisini, bir filmi, bir fotoğrafçıyı
kamuoyuna tanıtır.

www.kultursanatajansi.com

http://www.kultursanatajansi.com/


Merhaba

Yaz deyince neler geliyor aklınıza? Sıcak, tatil, dinlenmek, 
deniz, güneşlenmek, yolculuk, aşk…

Yaz mevsimini seviyorum. Tatilden fazla anlamı var benim için. 
Yenilenme mevsimim diyorum, her yaz görmek istediğim yeni 
bir yere gitmek, medeniyetten çok uzak bir yerlerde doğayı 
dinlemek ve sonrasında kendimle baş başa kalmak. Yaşadığım 
yılı gözden geçiriyor,  değer hesabımı çıkarıyor ve kazandığım 
değerler için sürece katkısı olan herkesi sevgiyle hatırlıyorum, 
faydayı artırmak için neler yapacağımı planlıyorum. 

Yenilenmek için yenilikler yapmalı deyip, her yaz yeni birkaç 
proje için fikir üretiyorum. 

Martı dergisi gecikerek size ulaştı.  Lütfen kusurumuza 
bakmayın. Ne zormuş tam zamanında süreli bir yayın 
hazırlamak. Gecikmesinin nedeni, yazdan olsa gerek yazılar 
biraz geç toplandı. Herkesin gönüllü görev yaptığı dergi 
ekibimizin profesyonel işlerinde yaptıkları projeler yoğundu ve 
yeterince zaman ayıramadık.

Bu ay yeni bir işimiz daha var. Dergimizin web sayfasını 
yenileyeceğiz. Amacımız daha kolay okunan bir arşiv oluşması 
ve geçen sayılara kolayca ulaşılmasını sağlamak. 
Bu dergi bir yaz sayısı yani Temmuz ve Ağustos aylarında 
sizlerle. Eylül’de yeni sayıda buluşmak dileği ile. 

Gelişim için hiçbir fırsatı kaçırmayın. Mutlaka tatil yapın, hiçbir 
yere gidemezseniz evde dinlenin, yenilenin.

Martı dergisini okuyun, okutun ve paylaşın. 

Martılar yol arkadaşınız olsun. Sevgiyle mutlu olun…

yasemin ne der
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Ayhan A. BİRLİK

Deniz Hamamları

-Her sabah en az 1 saat yürüyorum ben Aliciğim.
-Ne mutlu sana Zühtü Amca. Aslında herkes düzenli olarak spor yapmalı.
-YaĢam biçimi haline gelmeli bir bakıma. Ben gençliğimde kürekçiydim.
-Omuzlarının geniĢliği kürekten geliyor demek ki Zühtü Amca
-Hem kürek takımında hem de yüzme takımındaydım. Kürek takımı ile idmanları
Haliç‟te yapardık.
-Peki, yüzme antrenmanları?
-Kimi zaman havuzda kimi zaman da Boğaz‟da. Galatasaray Adası etrafında
çok yüzmüĢlüğüm var Kako.
-Ben de yıllarca basketbol oynadım Zühtü Amca. Çok güzel günlerdi.
-Kendimi kontrol etmeyi, enerjimi doğru sarf etmeyi, takımın bir parçası olmayı,
liderlik yapmayı öğretti bana bu spor.
-Zaten sporun en büyük kazanımı sağlıklı bir vücudun yanında zihinsel geliĢimi
de sağlıyor olması. KiĢiliğini disipline ediyor diyebiliriz.
-Haklısın Zühtü Amca. Bu arada Ġstanbul‟un o canım denizinin artık yüzme
amaçlı kullanılamıyor olması ne kadar can sıkıcı değil mi?
-Sorma evlat, yıllarca bu Boğaz‟da ve hemen yanındaki Haliç‟te spor yapmıĢ,
doya doya denizin tadını çıkarmıĢ biri olarak Ģu andaki haline bakınca içim
yanıyor.
-Aslında ne kadar çok denize girebileceğimiz yer olduğunun farkında mısın?
-Ġstanbul ve çevresinde deniz suyunun temiz olduğunu var sayarsak, o kadar
çok yer var ki. Boğaz köylerinden tut da Adalar‟ a kadar sayısız mekan ve hepsi
ayrı güzellikteler.
-Haklısın Zühtü Amca. KeĢke buralarda da denize girilebilse. Böylece insanlar
yılın geniĢçe bir zamanında Ġstanbul‟ da yaz tatili yaparmıĢçasına denizden
faydalanabilirler.

Kako Ali ile Zühtü amca son olarak Beylerbeyi‟nde oturup
Boğaz Köprüsü‟nü çekiĢtirmiĢlerdi. Bu sefer ilginç bir konuyu
konuĢuyorlar:
Ġstanbul‟un deniz hamamlarını…

AAB
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Zühtü Amca derin bir ah çekti. Sonra da uzunca bir süre durakladı. Ardından
konuĢmamıza kaldığımız yerden devam etti.

- Aliciğim, ben uzunca yıllar TeĢvikiye‟de yaĢadım. Hem kaliteli bir muhitimiz
hem de candan öte komĢularımız vardı. Güzel havalarda Taksim‟ deki
terzihaneme yürüyerek gidip geldiğim zamanlarım dahi oluyordu. Ancak ne
zaman Mayıs ayı gelir ve havalar da artık ısınmaya baĢlarsa Suadiye Plaj yolu
sokaktaki yazlık eve geçerdik. O yıllarda Ģu andaki sahil yolu da yoktu. Kıçtan
motorlu, ta tak ta tak tak diye ses çıkara çıkara giden ufak bir kayığım bile
vardı. Sabahları erken kalkar denizime girer ondan sonra da iĢ gününe
baĢlardım. En büyük keyfim de, hafta sonları o zamanki mecmualarda çıkan
bulmacaları, deniz kenarında Ģemsiyenin altında gün boyu çözmekti.
- Bunları Ġstanbul‟ da yapabiliyor olman bana çok ĢaĢırtıcı geliyor Zühtü amca.
Gerçi Caddebostan plajı geçtiğimiz yıllarda yeniden açıldı. Gittin mi hiç?
- Gittim Kako gittim. Gittim ama sadece uzaktan bakmak için. Zira ne mümkün
bizim zamanımızdaki güzelliği Ģimdilerde bulabilmek.
- Pekala Kako Ali, sana bir soru. Sen hiç hamama gittin mi?
- Çok küçükken bir kere gitmiĢtim.
- Peki sen hiç denize girdin mi?
- Elbette Zühtü Amca.
- Peki sen hiç denizde hamama girdin mi?

8
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Bir an duraksadım, ne demek istediğini anlamaya çalıĢtım ama ne yazık ki idrak
edemedim.

- Denizde hamam mı?

ġaĢkınlığım ve soruyu soruĢ Ģeklimden olsa gerek Zühtü Amca çok keyiflenip
kocaman bir kahkaha patlatmıĢtı.

- Elbette evlat, denizde hamam. 19. yüzyılda o zamanın belediyeleri olan
ġehremaneti tarafından yapım yerleri belirlenen kamusal yüzme alanlarını o
devirdeki adı Deniz Hamamıydı. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı inĢa edilen bu
ahĢap yapılar, havaların ısınması ile suya dayanıklı tahtalar kullanılarak deniz
kıyısına bir iskele ile bağlantılı Ģekilde Ġstanbul‟un hemen her kıyısında
konuĢlandırılmıĢlar. 1900‟lü yılların ortasına kadar Ġstanbul halkı deniz sefalarını
bu kocaman ahĢap havuzlar içinde sürmüĢler.

Etrafı kocaman tahtalarla çevrili olan havuzlar düĢün. Asıl amaç mahrem ile
namahremi birbirinden ayırmak. Mesela kadın ve erkek deniz hamamları
birbirlerinden ses duyulmayacak kadar uzak olması esasıyla inĢa edilmiĢler. Kimi
erkek hamamlarının denize bakan kısımları açık olacak Ģekilde yapılırken kadın
hamamlarının dört tarafı kapalı yapılırmıĢ. Hatta kadın ve erkek hamamları
arasında polislerin devriye gezdikleri zamanlar dahi olurmuĢ. Amaç, çapkın
erkeklerin kadın hamamlarına kaçak yaklaĢmalarını engellemek tabi.

9
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- Zühtü amca ne diyorsun sen ya? Çok enteresan bir bilgi bu.
Anlamak için soruyorum. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı, ahĢap duvarlarla
çevrilmiĢ bir nevi deniz havuzları içinde mi yüzüyorlarmıĢ yani?
-Evet Kako, adları da deniz hamamı.
-Çok ĢaĢırdım cidden.
-ĠĢte Ġstanbul ahalisi deniz keyfini bir asırdan fazlaca bu Ģekilde çıkarmıĢlar. Ta ki
BolĢevik isyanından kaçıp Ġstanbul‟da Florya sahiline yerleĢtirilen Beyaz Ruslar‟ın
denize sahilden girmelerine Ģahit olana kadar.
-Bugün bizlerin denize girdikleri gibi yani?
-Evet Ali, ilk baĢta ahali çok yadırgamıĢ olsa da bugünlerde „beach‟ o
zamanlarda Plaj denen moda bu sayede Ġstanbul‟ da yerini almıĢ.
-Bu Beyaz Ruslar, tango dansını da Ġstanbul‟ a getirmemiĢler miydi Zühtü amca?
Sanırım Pera Palas hakkında konuĢurken anlatmıĢtın.
-Aferin Kako, söylediklerimi aklında tutuyorsun!
-Ne demek Zühtü Amca söylediklerin her daim aklımda. Eksik olmayasın
sayende bu yaz günü Ġstanbul ve denizi hakkında hiç bilmediğim yeni birĢeyler
daha öğrendim.
-Sen sağol evlat.
-Haydi denize girelim demek istedim Ģimdi ama haydi eve gidelim artık, geç
oldu.

Ġkimiz de güle güle ayrıldık Kanlıca sahilinden.

Gözümde canlanan deniz hamamlarını da yanıma alarak eve doğru yollandım.

10
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Demet Ergin 

Pop-Art: Andy Warhol ve Diğerleri

Bir sanat akımı olarak Pop Art 1950‟li yıllarda ilk kez sanat sahnesinde adını
duyurmaya baĢlamıĢtır. O yıllara kadar adının bile anılmadığı Pop Art‟ın geliĢip
serpilip modern sanatın kronolojik tarihinde, galerilerde ve müzelerde yerini alıĢı
iki farklı ülkede aynı dönemde; fakat birbirinden bağımsız geliĢmeler sonucunda
gerçekleĢmiĢtir. Pop Art adı 1950‟lilerin ortalarında Ġngiltere‟de ve 1950‟lerin
sonuna doğru ABD‟de dillere dolanmaya baĢlamıĢtır. Modern sanat tarihini
anlatan birçok kaynakta bu iki ülkedeki geliĢmelerin paralelliğinin altı
çizilmektedir. Kronolojik açından incelendiğimiz Ġngiltere‟nin baĢlangıçta Pop
Art‟ı uygulama, benimseme ve eserler ortaya koyma açısından ABD‟ye göre bir-
sıfır önde ilerleme sağlar; fakat biraz sonra sözünü edeceğim nedenlerden ötürü
kısa bir süre sonra Amerikalı sanatçılar, zaten Amerika‟nın bağrından kopup
gelen bu akımı sahiplenip Ġngiltere‟nin skorunu katlamak suretiyle ülke
kültürünün bir parçası ve tüketimin sanatı haline getirirler. Peki, neydi Pop Art‟ın
hızlı yükseliĢinin sebebi? Bu ayki ve ağustos ayındaki devamı olam yazımı Pop
Art‟ın ilk nerede ve neden ortaya çıktığını, kimlerin ardılı olduğunu,
temsilcilerinin ortaya koydukları eserleriyle neyi amaçladıklarını ve son olarak da
hangi açıdan eleĢtirildiklerine yer vereceğim.

Andy Warhol‟un filmleri Ġstanbul‟daydı geçtiğimiz aylarda.
Pop Art ve Andy Warhol üstüne yazmamak olmazdı. Bu ay
ve ağustos ayında Pop Art‟ın ilk nerede ve neden ortaya
çıktığını, kimlerin ardılı olduğunu, temsilcilerinin ortaya
koydukları eserleriyle neyi amaçladıklarına yer vereceğiz.

sanat
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Pop Art‟a dair ilk örnekler Ġngiltere‟de 50‟li yılların ortasında, kendilerini
„Bağımsız Grup‟ (The Independent Group) adı altında toplanan sanatçılar
(ressamlar, heykeltıraĢlar, mimarlar, yazarlar, eleĢtirmenler) tarafından ortaya
konulmaya baĢlanmıĢtır. Bu grubun baĢlıca amacı süregelen modernist kültür
yaklaĢımına ve güzel sanatlar görüĢüne meydan okumaktı. Grubun temsilcileri
bu amaçla reklamcılık, sinema, ürün tasarımları, karikatür, bilim kurgu ve
teknoloji gibi popüler kültür öğelerine yönelerek ve kitle iletiĢim ve popüler
kültür elementlerini sanatlarının malzemesi ve konusu haline getirmiĢlerdir.

Eserlerin genellikle Amerikan Popüler kültürünün özellikle reklamcılık sektörünün
öğelerini kullanan Eduardo Paolozzi‟nin Bunk! Adlı kolajı Pop - Art anlayıĢıyla
Ġngiltere‟de yapılmıĢ ilk eserdi, ardından yaptığı “Bir zengin adamın
oyuncağıydım” adlı kolaj çalıĢmasında „Pop‟ kelimesinin ilk kez kullanarak
yaptığı iĢin ismini koymuĢtu.

„Pop‟ sözcüğü Lynton‟un da desteklediği üzere sanat etkinliklerinde geniĢ bir
anlamı kapsar. Aslında Pop Art için birçok isim önerilmiĢtir. Bu akımdan tiksinen
birçok eleĢtirmen „Yeni Bayağılık‟ adını tercih ederken, onları ardılı olduklarını
düĢündükleri akımlar doğrultusunda değerlendiren eleĢtirmenler „Yeni
Gerçekçiler‟ ve „Yeni Dadacılar‟ olarak adlandırmıĢlardır; ama Pop Art ad
konusunda gelinen son nokta olmuĢtur. Pop sözcüğünün tutmasının nedeni,
televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletiĢim araçlarına ilgiyi çekmesidir. Kitle
iletiĢim araçları (televizyon, radyo, gazete, dergi vs), baĢka hiçbir sanat
akımında görülmemiĢ bir katılımla, Pop Art adlı hareketin geliĢimine destek
olmuĢtur. Çünkü Pop Art savaĢçı olduğu kadar eğlendiriciydi de.

13
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Sanatın Ġç Dünyasının DıĢa Vurumu
Öyleyse, birçok sanatçıyı, popüler kültürün, tüketim kültürünün ve en önemlisi
kapitalizmin çığırtkanlığını yapan kitle iletiĢim öğelerini sanatında konu ve
malzeme olarak kullanmaya yönelten nedenler neydi? Bu nedenlerden ilk göze
çarpan; devletin desteğiyle büyük bir üne kavuĢan içine kapanık; ama bir o
kadar maddi ve manevi yönden tatmin olmuĢ soyut dıĢavurumculuğun aĢırı
kiĢiselliğinin geri kalan sanatçıların canını sıkmaya baĢlamasıdır. Soyut
dıĢavurumculuğun yorum gerektiren, karıĢık ve derin içeriğine karĢılık, Pop Art
sanatçıları insanların aĢina oldukları ve günlük yaĢamlarının parçası olan –
çoğu zaman olmazsa olmazı olan- nesneleri, reklamları, billboard afiĢlerini çizgi
romanları, karikatürleri, teknolojik ürünleri ve popüler kültür öğelerini
kullanarak sanatı soyut dıĢavurumcuların manevi, psikolojik dünyalarından
çekip alarak gerçekler dünyasına taĢımaya yönelmiĢlerdi. Artık sanatın iç
dünyasını dıĢa vurmanın zamanı gelmiĢti. ĠĢte bu özelliğinden ötürü dadacıların
ardılı olarak anılmıĢlardır.

Özellikle sanatın ne olduğu konusunda derin tartıĢmalara neden olmaları
durumu açıklar niteliktedir. Sanatçıların birçoğu geleneksel halk sanatının
motiflerini modern toplumun kültürel öğeleriyle birleĢtirerek yepyeni bir sanat
anlayıĢı yaratmaya çalıĢıyorlardı ve sanat aracılığıyla topluma mesaj verme
dönemine geri dönüĢ baĢlamıĢtı. YerleĢik kültür ve sanat anlayıĢı yıllar sonra
yeniden sarsılmaya baĢlamıĢtı. Bu defa tartıĢmalar “Sanat nedir?” ekseninden
sanatın seviyesini belirlemeyi amaçlayan “Yüksek – aĢağı kültür nedir?”
tartıĢmalarına kaymıĢtır.

14
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Neden Kitle ĠletiĢim Araçları
Amerika‟da Jasper Johns ve Robert Rauschenberg ve Londra‟daki birkaç
sanatçı, tasarımcı ve sanat tarihçisi; sembolizmi ve filmlerdeki, resimli
dergilerdeki, reklamlardaki, tüketiciye yönelik tasarımlardaki kitle imgelerinin
sunuluĢunu inceliyorlardı. Onlara göre bunlarda değiĢik bir dünya vardı; kendi
yaratıları dıĢında kimse tarafından değerlendirilmiyorlar ve sıkı sıkıya
irdelenmiyorlardı. Bu imgeler büyük bir ciddilikle ve Ģevkle meydana getiriliyor,
sanatın daha önce hiçbir zaman eriĢemediği kadar geniĢ bir insan toplumuna
hitap ediyorlardı. Aslında bu demek oluyor ki sanayileĢme ile birlikte, geliĢimini
tamamlayan ülkelerin toplumlarını- özelikle ABD- tüketici kimlikleri sanata
yansımıĢtır. Michel Ragon “ Pop Art, Amerika‟nın gündelik gerçeğine adanmıĢ
bir sanattır” der ve “Avrupa‟nın sanat tarihinden kopuk görünür” diye
eklemektedir. Bu kopukluk ilerleyen dönemlerde kendini gösterir ve Avrupa‟da
Pop Art ilk zamanki parıltısını kaybeder. Sonuç olarak Pop Art adı altında
sanatçıların yapmak istedikleri tüketim kültüründen yararlanarak hayatın maddi
ve manevi her alanını içine alan bir akım yaratarak toplumun bayağı
yaĢantısına, bencilliğine, tüketim bağımlılığına, manipüle ediliĢine yapıtlarıyla
eleĢtirel bir bakıĢ geliĢtirerek var olan bu imge saldırısına dikkatleri çekmekti.

Yararlanılan Kaynaklar:
BÜRGER, Peter
Avangard Kuramı, Ġstanbul, ĠletiĢim Yay., 2007

FOSTER, Hal
Gerçeğin Geri DönüĢü; Yüzyılın Sonunda Avangard, Çev. Esra HoĢsucu, Ġstanbul, Ayrın Yay.,
2009

GOMBRICH, E. H.
Sanatın Öyküsü, Ġstanbul, Remzi Kitapevi, 2007

LYNTON, Norbert,
Modern Sanatın Öyküsü, Ġstanbul, Remzi Kitapevi, 2009
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Ayşe Dural

Karikatür mü, grafik mi, tablo mu?

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun sanatı

17

portre

Röportaj yapmak gazeteciliğin en ufuk açıcı ve en keyifli iĢidir. Ġnsanlar tanımak,
onlara sorular sormak, cevaplarını paylaĢmak… Röportaj yapılan insanlarını bir
kısmı da gazetecilerde iz bırakırlar. Onları izlemeye alırlar bir nevi. Gürbüz
Doğan EkĢioğlu da bu kategoride yer alan isimlerden biri benim için.
Gürbüz Doğan EkĢioğlu, bu ülkenin yetiĢtirdiği en önemli grafik
tasarımcılarından biri. Dile kolay tam 64 ulusal ve uluslar arası ödül sahibi.
Onun karikatür tadındaki grafikleri gülümsetir, düĢündürür, tekrar tekrar bakmak
istersiniz. Kimi zaman minik bir kuĢ tarafından uçurulan bir ağaç görürsünüz, ya
da elinde Ģemsiyesi ile bir deniz kızı, can simidinin ortasında yüzen bir gemi ya
da kuyruğuna kendi dolamıĢ kedi görürsünüz. Hepsindeki ince çizim hayran
bırakır kendine.

Gürbüz Doğan EkĢioğlu ünlü New Yorker dergisine kapaklar çizen ilk Türk grafik
tasarımcısıdır. 11 Eylül kapağı da dahil olmak üzere New Yorker‟a pek çok kez
kapak çizen EkĢioğlu, son olarak da Usame Bin Ladin‟in yakalanması konusunu
çizmiĢ.. Bu dergiye kapak çizmek çok prestijli, çok önemli hem sanatçı için.
Ancak EkĢioğlu bu denli önemli bir konu hakkında bizim basınımızın üstünde
çok da durmadığını belirtiyor. Küçücük bir haber olarak çıkmıĢ birkaç yerde.
Martı Dergisi son New yorker kapağını sizinle paylaĢmaktan gurur duyar!
Son dönemlerde neler yaptığını öğrenmek için atölyesinin, evinin de bulunduğu
Moda‟da buluĢtuk yine. Karikatür tadındaki çalıĢmalarını artık yağlı boya
tablolarda da göreceğiz. Bu tablolardan oluĢan sergisini geçtiğimiz yıl IĢık
Lisesi‟nde açmıĢtı: Bitmeyen Öykü. Bu bağlamda bence Gürbüz Doğan tek.
Yani grafik çizimi tablolara aktaran tek sanatçı belki de. Yağlıboya tablo, ama
grafik ve karikatür tadında. Mesela ipe mandalla tutturulmuĢ bulut, mesela
yeryüzüne yağan yıldızlar gibi.
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Bilgisayar çizimlerine onun hayatında hala yer yok. Boyaları, kalemleri,
fırçalarıyla çok mutlu. Çok basit Ģeylerden hoĢlanıyor, mesela Moda‟da çay
içmek gibi; kedilerden, doğadan, insanlardan beslenerek yaratıyor
çalıĢmalarını. Onun için sağlıklı olmak, denize bakarak çay içmek en büyük
lüks. Aslında onun hakkında çok Ģey söylemek mümkün. Ama bırakalım onun
eserleri süslesin sayfalarımızı.
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Gülşah Elikbank

Kitap Raflarından

ex libris

Bu ay ve ağustos ayında benim de yazdığım tür olan, fantastik kurgunun
ülkemizde öne çıkan örneklerinden bazılarını tanıtacağım. Bu türe son birkaç
yıldır yoğun bir ilgi var. Özellikle birçok çeviri eser okuyucularla ard arda
buluĢuyor. Bu sebeple seçim yapmanızı ve bu türü keĢfetmenizi biraz
kolaylaĢtırmak istedim. Daha sonraki aylarda da Türk yazarların fantastik kurgu
örneklerini sizlere tanıtmak arzusundayım.

Açlık Oyunları
Suzanne COLLINS

Orjinal Adı: The Hunger Games
Baskı Yılı: 2009
Yayın Evi: Pegasus
Sayfa: 384

Hikayemiz Panem ülkesinde geçiyor. BaĢkent
Capitol‟e bağlı olan 12 Mıntıka söz konusu.
BaĢkentte teknoloji ve yaĢam standartları son
derece geliĢmiĢken mıntıkalar yaĢamlarını
zorlukla sürdürüyor. Zaten mıntıkaların asli
görevi Capitol‟e hizmet etmek. Bu hizmet
durumu da her mıntıkanın konumuna göre
farklılık gösteriyor. Kimi madencilik yapıyor kimi
dikiĢ iĢleri. Daha önce mıntıka sayısı 13 iken, bir
ayaklanma sonucu Capitol tarafından
13.mıntıka ibret için yok ediliyor. ĠĢte her Ģey o
ayaklanmayla baĢlıyor. Mıntıkalara bu
ayaklanmayı ve sonucunu her sene hatırlatmak
için bir oyun tertip ediliyor: Açlık Oyunları… Her
mıntıkadan 12-18 yaĢ arası bir kız, bir erkek
haraç seçiliyor ve bu oyunda tek bir kiĢi sağ
kalana kadar yarıĢtırılıyor.
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Kitabı okur okumaz aklıma bu konuya benzer nitelikte izlediğim filmler geldi.
Hani zenginler can sıkıntısından fakir ama güçlü erkekleri bir adaya kapatır ve
sadece bir kiĢi hayatta kalana kadar dövüĢmelerini izler, onların hayatı
üzerinden bahse girer. Kitaptaki durumda biraz buna benziyor. Ama Capitol
halkı oyunların ne kadar acımasız olduğunun farkında değil gibi. Ölümler
onlara Ģaka gibi geliyor sanki. Oturup televizyondan canlı yayınla izleyip, oy
verdiklerine göre! Diğer bir benzerlik de Capitol‟ü Amerika‟ya benzetmem oldu
aslında. 12 mıntıka da Amerika‟ya bağımlı yaĢayan ülkeler belki de. Bilmem
bana katılan olur mu bu konuda? Her ne kadar yazar ilhamını Yunan
mitolojisinden aldığını söylese de etrafa biraz bakması bu kitabı yazması için
yeterli olmalı bence. Kitap bize derin bir hayal gücü sunamıyor ne yazık ki. Bir
türlü anlatılan atmosfer zihninizde canlanmıyor. Tek avantaj kitabı 1. tekil Ģahısın
ağzından okuyor olmak. Eğer bir de 3.Ģahıslı anlatılsaydı herhalde sonunu
getirmek güç olurdu. Sonuç olarak kitap günümüz dünyasındaki gerçekçi
çarpıklığa, insanın içindeki vahĢete parmak basıyor. Ġnsanların mecbur kalınca
neler yapabileceğini, bir baĢka insanı rahatlıkla öldürebileceğini bize bir oyunun
içinden anlatıyor.

Serinin ikinci kitabı AteĢi Yakalamak ve üçüncü kitabı Alaycı KuĢ yayınlanmıĢ
durumda. Ayrıca bu yıl ilk kitabı beyaz perde de izleyebileceğiz.
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Sil BaĢtan
Ken GRIMWOOD
Yayınevi: Koridor
Sayfa : 361

“Hayatınızı sil baĢtan yaĢamak ister misiniz?”

Bu kitabı ele alıp almamak konusunda epeyce düĢündüm aslında. Fantastik
kriterlere tam uymadığı gibi yazarını da hiç duymamıĢtım. AraĢtırınca da yazarın
2003‟te yaĢamını yitirdiğini öğrendim maalesef. Kitabın konusu oldukça çekici.
Zaman zaman benim de kafamı meĢgul eden bir konu. GeçmiĢe dönme Ģansım
olsa ama geleceğimi harfiyen bilerek, neleri farklı yapardım? Kim sormaz ki bu
soruyu kendine zaten. Yazar da bu noktadan hareketle çok güzel bir konu
yakalamıĢ ama devamını getirememiĢ. Çünkü bir heves okumaya baĢladığınız
kitap bir müddet sonra sıkmaya baĢlıyor. Kitabın ana karakteri 43 yaĢındaki Jeff
Winston. Hepimizin elde etmek için can atacağı hayatını yeniden yaĢama
fırsatını defalarca elde ediyor kahramanımız.
Ölüp gözlerini her açtığında kendini 18 yaĢında
buluveriyor. Geleceği her detayıyla bilerek
baĢladığı bu yeni hayatı hem onu hem de
okuyucuyu hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü Jeff
onca Ģansa rağmen ne tatmin edici bir hayat
yaĢıyor ne de neden defalarca ölüp dirildiğini
çözebiliyor. Kitap bittiğinde suratınızda kocaman
bir boĢluk duygusuyla kalakalıyorsunuz. Dili her
ne kadar akıcı da olsa bittiğinde sizde bıraktığı
etki sıfır oluyor. Hani Ģöyle kitabı kapatıp, derin
bir nefes alıp üzerine düĢünmek bile içinizden
gelmiyor. Yazar cinsellik sosunu hikayeye fazlaca
ekince de gereksiz yazılmıĢ yerler ortaya çıkıyor.
Bunun yanında beni en çok meraklandıran konu
Jeff‟in her yeni hayatına baĢlamasında neden ilk
iĢ zengin olmanın yolunu tuttuğu oldu aslında.
Yani deneyip deneyip tatminsiz bir hayat
yaĢayınca insan biraz da maneviyata yönelmez
mi? Belki de yazar bize bunu düĢündürtmek
istemiĢtir, kim bilir?
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Akbank Kısa Film Festivali‟nin en beğenilen filmleri Temmuz 
ayında kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için  Akbank 

Sanat‟ta sinema severlerle buluĢuyor. Son iki yılda Festival‟e 
katılan eserler arasından seçilen toplam 60 film yeniden 

gösterilecek. Akbank 6. Kısa Film Festivali‟nden Seçkiler 13-14-
20-21 Temmuz, Akbank 7. Kısa Film Festivali‟nden Seçkiler ise 

27-28 Temmuz tarihlerinde, 15.00 ve 18.00 olmak üzere iki ayrı 
seans halinde yapılacak gösterimler ücretsiz olarak izlenebilecek. 

Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 14. kez Garanti 
Bankası sponsorluğunda düzenlenen 18. Ġstanbul Caz Festivali, 

1–19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleĢtiriliyor. 18. Ġstanbul 
Caz Festivali, 40‟ın üzerinde konser, 300‟ü aĢkın yerli ve yabancı 

sanatçıyla yine Ġstanbul‟un kalbini cazla dolduracak. Ġstanbul 
Caz Festivali konserleri bu yıl Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 

Arkeoloji Müzesi, Aya Ġrini Müzesi, Ġstanbul Modern, 
ĠstinyePark, Salon ve The Marmara Esma Sultan gibi klasikleĢmiĢ 

mekânların yanı sıra ilk defa bir konser mekânı olarak 
kullanılacak olan Tersane Sahnesi ve santralistanbul Kıyı Amfi‟de 

gerçekleĢecek. Tünel ġenliği‟ndeki mekânlar da dâhil olmak 
üzere toplam 25 farklı etkinlik mekânı ile festival Ģehrin farklı 

noktalarına yayılacak. Ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org/caz

Fotoğraf sanatçısı BaĢar Hatırnaz, ilki büyük ilgi gören „‟Aslında 
Fotoğraf‟‟ adlı sergisinin ikincisini açıyor. Sergiye katılacak 

sanatseverler, bir kez daha eserlerin; fotoğraf mı yoksa resim mi 
olduğunu algılamakta güçlük çekecek. Digital teknolojinin 

sağladığı fırsatlar, farklı sanat dallarını birbirine yakınlaĢtırıyor. Bu 
yakınlaĢma, yeni estetik bakıĢ açıları ortaya koyarken, sanat 
eserleri de yeni kimlikler kazanıyor. Sergi, 02 Temmuz 2011 

Cumartesi günü saat 13.00‟da Yeditepe Üniversitesi Rektörlük 
Binasının 5. kıtında gerçekleĢtirilecek törenle açılacak ve 5 

Ağustos 2011 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. 
www.aslindafotograf.com

Kültür Sanat Ajandası

24

Ayşe DURAL

http://www.iksv.org/caz
http://www.iksv.org/caz
http://www.iksv.org/caz
http://www.aslindafotograf.com/
http://www.aslindafotograf.com/
http://www.aslindafotograf.com/


8

martı* temmuz 2011

Seyit Ali AK‟ın Türk Fotoğrafına ve özellikle Türk Fotoğraf Tarihine 
katkılarını hatırlatmak ve kendisini anmak için; küratörlüğünü 
Hasan DaĢdemir‟in yaptığı “Seyit Ali AK Anısına” sergisi, 1980 
öncesi çekilmiĢ siyah beyaz projelerinden derlenmiĢ 16 ve yine 
son dönem renkli projelerinden derlenmiĢ 14 olmak üzere 
toplam 30 fotoğraftan oluĢuyor.
PhotoWorld Fotoğraf Merkezi
Bahariye Caddesi Kuzu Kestane Sokak No: 16 Kadıköy Ġstanbul 
Telefon: 0216 418 19 76 – 0216 418 01 74

Kolombiya DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Arazi 
Üzerine: Kolombiya‟da ÇağdaĢ Sanat” baĢlıklı sergi, 12 Temmuz 
2011‟de santralistanbul Galeri 1‟de sanatseverlerin ziyaretine 
açılacak. 11 Ağustos‟a kadar gezilebilecek sergide, fotoğraf, 
resim, heykel, enstalasyon ve video çalıĢmalarından oluĢan 37 
eser yer alacak.

Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi 2010 yılında 
kaybettiğimiz dünyaca ünlü çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın eserlerine 
bir kez daha ev sahipliği yapıyor. 2008'de Çırağan Palace
Kempinski Sanat Galerisi'nde eserleri sergilenen sanatçının 
vefatından sonraki ilk sergisi Çiniden ÇeĢmeler ve Panolar, 
hayattayken baĢladığı ve sonrasında kızı Nida Olçar tarafından 
tamamlanan çini çeĢmeler ve panolardan oluĢuyor. Merhum Sıtkı 
Olçar'ın sergisi 7 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar gezilebilir.

Kültür Sanat Ajansı öneriyor: 
NTVMSNBC sitesi çok keyifli bir çalıĢmaya imza atıyorlar. Ġlki 
geçtiğimiz aylarda Pınar Kür ile baĢlayan „ÇalıĢma Odam‟ isimli 
çalıĢmaya Fazıl Say‟ın çalıĢma odası ile devam ediyorlar. 
Ġzlemenizi tavsiye ediyoruz.  
http://calismaodam.ntvmsnbc.com/fazil-say/

Daha fazla kültür sanat:
www.kultursanatajansi.com

www.facebook.com/KulturSantAjansi 25
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Babalara ve Çocuklara Teleskop
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Nurcan  Örtügen GÖK 

Ġlk Teleskobum projesinde yepyeni bir adım atıldı. Deniz
Akademi‟de Babalar Günü‟nde babalar, çocukları ve teleskoplar
bir araya geldi.

kaldırım astronomu

27

Türkiye‟deki devlet ilköğretim okullarının el yapımı teleskop sahibi yapılması ve
bilimin halka indirgenmesi amacı ile baĢlattığımız Ġlk Teleskobum projesinde
haziran ayında yepyeni bir adım attık. Bu adım hem bizim için hem de kurumsal
bir firma için Türkiye‟de bir ilk oldu.

18 Haziran 2011 Cumartesi günü Deniz Akademi‟de Babalar Günü‟ne özel bir
atölye çalıĢması düzenledik. Bu atölye çalıĢmasında çalıĢan babalar çocukları
ile beraber el yapımı teleskop yaparak gökyüzüne yelken açtı. O gün herkeste
büyük bir heyecan yaĢandı.

Etkinlikte DenizBank Ġnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grup Müdürü Sayın
Yavuz Elkin„in açılıĢ konuĢmasına, benim Ġlk Teleskobum tanıtım konuĢmasına,
astronominin ülkemizdeki tarihçesine ve önemine, Ġ.Ü. Amatör Astronomlar
Kulüp BaĢkanı Furkan Ali Küçük‟ün gökyüzü similasyonu Stellarium sunumuna
yer verdik. Sunumların ardından 3 adet el yapımı teleskop için Deniz
Akademi‟de eğlenceli ve hummalı bir çalıĢma baĢladı.



“Baba Ben De Yapacağım”
Atölye çalıĢmasına katılan babalar 3 gruba ayrıldı. Kendilerine teleskopların
parçalarını tanıttık ve tornavidalar eĢliğinde montaj iĢlemi baĢladı.

Montaj sırasinda babalar kadar anneler ve çocuklar da ilgi ve hevesle montaj
iĢlemine yardımcı oldular. “Baba ben de yapacağım” diyen hem kız hem erkek
çocuklarımız benim gözümde sanki hayallerime giden uzay gemisini inĢa
ediyorlardı. Babalar bir teleskopun tüm parçalarını tanıma fırsatı buldular.

Teleskopların montajı devam ederken çocuklarımız da bir yandan kendileri için
düzenlenen oyun alanında astronomi temalı kum boyama ve resim atölyesinde
keyifli vakit geçirdiler.

Babaların hünerli ellerinde montajı tamamlanan teleskopların süslenme kısmına
sıra geldiğinde ise ortalık tam bir Ģenlik alanına dönüĢtü. Yaldızlı boyalar, simler,
çıkartmalar ortalıkta uçuĢtu. Hem anneler hem çocuklar hem de babalar bütün
yaratıcılıkları ile teleskopları keyifle süslediler.

Atölye çalıĢmasının ardından GüneĢ gözlemi yaparak etkinliğimizi tamamladık.
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Teleskoplar Okullara Hediye
Babaları çocukları, çalıĢma arkadaĢları ve aileleri ile bir araya getiren, takım
çalıĢmasının önem kazandığı, çocukluklarımızda geride bıraktığımız meraklı ve
keĢfedici ruhu gün ıĢığına çıkaran, her gün baktığımız ama tanımadığımız
gökyüzünü farkına vardıran, yepyeni bir evrenin kapılarını aralayan anahtarın
yapıldığı bu atölye çalıĢmasından sonuçta herkes çok mutlu olarak ayrıldı.
Tamamlanan teleskopları Ġlk Teleskobum projesi kapsamında, 2011-2012
eğitim öğretim yılında belirlenecek olan devlet ilköğretim okullarına hediye
edeceğiz. Böylece yüzlerce göz ve onlarca nesil o teleskoplar sayesinde
gökyüzüne yelken açmaya devam edecek.

BaĢta bize bu fırsatı veren DenizBank ve Deniz Akademi yönetimine, atölye
çalıĢmasına katılan emeğini ortaya koyan tüm çalıĢanlara, Bilge Yılmazel, Sevda
Çimagil, Keziban Yıldırım, NeĢe Ertan ve Adem Cenikli„ye çok teĢekkür
ediyorum. Gökbiliminin ülkemizde geliĢmesi ve farkına varılması açısından bu
atölye çalıĢmasının önemli bir adım olduğunu düĢünüyorum. Denizbank‟ın fark
yaratan bu çalıĢmasının diğer kurumlara da örnek teĢkil edeceğine inanıyor ve
devamını diliyorum.

Atölye çalıĢmasına katkılarından ötürü Ġstanbul Üniversitesi Amatör Astronomlar
Kulübü yönetiminden Furkan Ali Küçük, Burcu Barlas ve Deniz Yazıcı„ya, BaĢar &
Aslıhan Titiz‟e ve projemizin en büyük manevi destekçisi eĢim Koralp Gök„e
teĢekkürlerimi sunarım.

Sizler de hem çalıĢanlarınız için fark yaratan bir atölye çalıĢması gerçekleĢtirmek
hem de ülkemizde gökbiliminin desteklenmesi adına Bilimin Mum IĢığında
Teleskop Yapmak isterseniz http://ilkteleskobum.org adresinden bizlerle iletiĢime
geçebilirsiniz.
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Meriç RENKVER

Aşk ve Tutku Üzerine Derin Bir Film

Sinemada en çok iĢlenen temalardan birinin “aĢk” (ve tutku) olduğu malum.
Fakat öyle filmler vardır ki, insana “demek ki aĢk üzerine hâlâ değiĢik bir Ģeyler
yapmak mümkünmüĢ” dedirtir. ĠĢte bu filmlerden biri de, Kieslowski‟nin “AĢk
Üzerine Kısa Bir Film” adlı eseri. 1988 yılında çekilen filmin, aradan geçen
bunca zamana rağmen gücünü ve değerini koruduğunu, aĢk/tutku üzerine
yapılmıĢ en etkileyici birkaç filmden biri olarak sinema tarihinde çoktan önemli
bir yer edindiğini söyleyebiliriz.

Tutkunun O Karanlık Nesnesi
Posta dağıtıcısı genç Tomek‟in toplumdan izole ve rutin yaĢamına renk katan tek
unsur, karĢı binada oturan, penceresinden evini görebildiği, olgun ve çekici
kadın Magda‟dır. Magda‟yı sokakta gizlice takip eden, onunla postanede
karĢılaĢmak veya evine kadar gidebilmek için düzmece kuryeler hazırlayan
Tomek‟in ilgisi giderek önüne geçilmez bir tutkuya dönüĢür. Ve geceleri,
evindeki küçük bir teleskopla, peĢinden bilinçsizce sürüklendiği bu kadının
yaĢamına daha çok girmeye, mahrem anlarını, evine gelen erkeklerle olan
duygusal iliĢkilerini uzaktan izlemeye baĢlar.

Kendine özgü gizemi, çekiciliği, Ģefkati ve buğulu görünümüyle Magda, tarihsel
olarak Maria Magdalena‟nın temsil ettiği bir kadın kimliğinin adeta
günümüzdeki temsilcisidir. Magda‟nın uzaktan sergilediği güzellik kadar, evinin
loĢ odaları, yaĢadığı buluĢmalar ve gizemli yaĢamı da Tomek‟in tutkusunun
karanlık nesnesinin tamamlayıcı birer parçası olur günler geçtikçe. Magda‟nın
hayatını bir süre biz de Tomek gibi izleriz, dıĢarıdan, uzaktan, sessizce. Ama öyle
usta iĢi mizansenlerdir ki bunlar, Magda‟nın yalnızlık ve mutsuzluğunu film
boyunca yakından duyumsarız içimizde.

“AĢk Üzerine Kısa Bir Film” zamana direnen duyarlılığı ve
Kieslowski‟nin aĢka ve tutkuya getirdiği özgün bakıĢ açısıyla
tarihindeki yerini çoktan aldı

sinema
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Gün gelir, uzaktan izlemekle yetinmez Tomek. Az rastlanan bir cesaretle, önce
isimsiz telefonlarla müdahale etmeye çalıĢır kadının hayatına, daha sonra ise
kapısına giderek, tüm utangaçlığıyla bizzat itiraf eder ilgisini. Ve o günden
itibaren, sessiz, benzersiz, iç dünyaların konuĢtuğu bir diyalog ve yakınlık oluĢur
aralarında. Ġlk bakıĢta farklı dünyaların insanı gibi görünen bu iki özel kiĢi
arasında, aĢk/tutku ve yalnızlık sözkonusu olduğunda belki de kocaman ortak
bir paylaĢım alanı olduğunu hissederiz, o karanlık geceler boyunca yaĢanan
karĢılaĢmalarda. Magda‟nın Tomek‟e bir gece fiziksel yakınlık göstermesi ile
yoğunlaĢan bu paylaĢım, ancak daha büyük içsel fırtınalarla dengelenecek bir
noktaya doğru hızla ilerler o andan itibaren.

AĢkta Her ġey Mümkün Mü?
Toplumsal normlar açısından bakıldığında, bir tür yasak aĢktır bu. Ancak,
baĢlangıçta imkansız gibi görünen bir yakınlaĢmanın, yalnızlık, mutsuzluk, tutku
ve arzu sözkonusu olduğunda mümkün hale gelebileceğini hissederiz bir
noktadan sonra. Bu yönüyle, radikal bir söyleme doğru gider filmin izleği. Artık
yasak değil, meĢru ve anlaĢılan bir paylaĢım ihtiyacıdır bu, tutkudur, arzudur
ama sonuç olarak bir tür aĢktır. Böyle derin bir tutkunun yolunun ölümle (belki
acıyla demek daha doğru) kesiĢmesi kaçınılmazdır belki. Ama bu imkansızlık
durumu, baĢka büyük bir acı (bir bedel) sayesinde aĢılabilir mi, dönüĢebilir mi,
yaĢanabilir mi acaba?
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Ve filmin sonundaki müthiĢ sahne, sinemanın yarattığı en güzel mizansenlerden
biri olarak damgasını vurur görsel belleğimize ve kalplerimize. Magda geçer bu
kez Tomek‟in baktığı o teleskobun arkasına ve kendisine bakar, kendi evine,
kendi dünyasına, kendi hüzünlerine. Kendini izler zihninde, Tomek tarafından
izlendiği anları hatırlar kısa ama çarpıcı birkaç planla. Kendine dıĢarıdan
bakmanın dayanılmaz sarsıntısını yaĢar. Adeta ruhuna tanıklık eder. Bir kadının
yalnızlığını ve iç dünyasını bundan daha etkili anlatan bir sahne var mıdır acaba
sinema tarihinde?

Tarihsel Kavramları Güncellemek
Filmin çıkıĢ noktası, Musevilik‟teki ünlü “On Emir”dir. Kieslowski‟nin emirlerden
ikisi üzerine o yıl yaptığı iki film (diğeri “Öldürme Üzerine Kısa Bir Film”),
sözkonusu dini/tarihsel çıkıĢ noktasının çok ötesine geçer, onları günümüze taĢır
ve adeta insan gerçekliğiyle yeniden tanımlar. Ġnsan ruhunun derinliklerini,
Polonya‟nın solgun renklerle bezeli toplumsal ve kentsel dekoru önüne taĢıyan
bu filmler, bir sanat olayı olarak büyük ilgi çeker o dönemde. Kieslowski, “On
Emir” üzerine kurulu ünlü derlemesi “Dekalog”u ise, televizyona yönelik bir dizi
olarak iki yıl sonra tamamlayacaktır.

Magda rolündeki Grazyna Szapolowska ve Tomek rolündeki Olaf
Lubaszenko‟nun, yalın ama tutkunun ve yalnızlığın ağırlığını içten içe hissettiren
performansları, filmin has bir sanat yapıtı düzeyine ulaĢmasında önemli bir paya
sahip. Filmi izledikten sonra özellikle kadınların, kendilerine dıĢarıdan bakmanın
hüznünü iliklerine kadar duyumsayacaklarını söyleyebilirim. AĢk üzerine kısa
ama bu derin filmi görmüĢ olsanız bile, duygu/tutku haritanızı tazelemeniz
açısından bir kez daha izlemenizde hiçbir sakınca yok.
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Zeynep Kıyak

Motivasyon ve Motive Olmak

Bir çok yerde artık karĢımıza sözlükler çıkıyor; iĢ dünyası, güzellik, sağlık,
kadınlar gibi konularda birçok konu yazılıp çiziliyor. Bu sayfalarda, aslında iĢin
içine girdiğimiz zaman sadece kelimelerin ne olduklarını sorgulamak yerine,
neyin nasıl olması gerektiği konuĢup, tartıĢacağız, fikir yürüteceğiz, düĢünceleri
paylaĢacağız. Biraz insan kaynaklarından, biraz iĢ dünyasından, biraz da
hayattan bahsedeceğiz.

Yaz geldiği için, bu sayımızda öncelikle „motivasyon‟a ağırlık vermek istedik.

Kelime Anlamı: (Motivation) Belirli bir eylemi yerine getirmek için bir insanın
bazı içsel ve dıĢsal faktörlerden aldığı güçle coĢku, canlanma, davranıĢlarda
kararlılık göstermesi ve davranıĢlarını yönetmesi demek sözlük anlamıyla.

Zaten „yaz‟ deyince, aklımıza ilk gelen kelimelerden biridir motive olmak, öyle
değil mi? Tatili, pırıl pırıl havayı, dinlenmeyi, hangi gün izne ayrılacağımızı
düĢünmek bile bizi motive etmez mi ? ġimdi sözlük anlamının yanı sıra, çalıĢan
ve patron(iĢveren) gözünden de bakalım motivasyona :

Alternatif ĠK Sözlüğü 
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ĠĢverene Göre Motivasyon
Bir çağrı merkezinde çalıĢıyorsanız, ekip lideriniz yapacağı ilk toplantıda: “Böyle
büyük bir Ģirketin üyesi olmaktan gurur duymalısınız. SatıĢlar sizin çalıĢmanızla
daha da artacak. Böyle olunca, primleriniz de artacak. Size güveniyorum,
Ģirketimizi sizlerle çok daha iyi yerlere getireceğimizden eminiz” gibi bir
konuĢma yapabilir. Ne kadar motive olursunuz? ġirketin büyüklüğü mü, yoksa
alacağınız prim mi sizi motive eder?

Ya da Ģöyle bir örnek verelim. ġirket toplantılarında veya eğitimlerinde bazen,
çalıĢanın motivasyonunu artırmak amaçlı A Man Of Honour, Gladiator, The
Pursuit Of Happyness filmlerinden kesitler izlettirilir. ÇalıĢanda olumlu duygular
oluĢturur bu filmler ve genellikle ivme kazandırıcı filmlerdir. Bazı iĢyerlerinde de,
duvarlarda, çalıĢanın harekete geçmesini sağlayacak cümleler veya afiĢler yer
alır. Ama iĢverenin çalıĢanına içten bir „teĢekkür etmesi‟ tüm motivasyon
çalıĢmalarına bedeldir belki de.

ÇalıĢana Göre Motivasyon
Olumlu cümleleri duydukça veya davranıĢlarla karĢılaĢtıkça, daha baĢarılı
olmak için kendisinde uyanan cesaret duygusudur; atağa geçmektir, kendini iyi
hissetmektir. ĠĢini Ģevkle yapmaktır. BaĢarıyı getiren, yaratıcılığınızı artıran bir
duygudur. Sıkıcı bir hafta baĢı toplantısında, arada gelen çay ve kurabiyedir
belki. MaaĢlara zam yapılacağının duyulmasıdır. Mola vermektir. Tatile çıkmaktır.
BaĢınızı kaldırmadan çalıĢırken, size teĢekkür edilmesidir. Kaldığınız mesaide,
çalıĢma arkadaĢınızın ısmarladığı kahvedir. Konser bileti, piknik, tekne gezisi gibi
Ģirketteki etkinliklere gidebilmektir.

Bunların dıĢında motivasyon: Yapacağınız iĢin olumlu sonuçlarını ve getirisini
düĢünmektir. Kimse sizi ödüllendirmiyorsa, elde ettiğiniz küçük baĢarılar
karĢısında, kendinize küçük hediyeler vermektir. (Ġyi bir yemek yemek, bir
arkadaĢınızla sohbet etmek gibi).
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Motivasyonun BaĢarısı, Biraz Da, DavranıĢların Sonucuyla Ölçülür. ĠĢ Hayatının
DıĢında Hangi YaĢadıklarımız Bizi Motive Ediyor, DüĢündük Mü Hiç? ĠĢte Küçük
Örnekler:

• Çocukken annemizin, “O tabak bitecek” demesinden hoĢlanmasak da,
sonrasında bize alınacak dondurmayı düĢünüp, zar zor da olsa bitirirdik
tabağı. Bizi aslında „dondurmayı hayal etmek‟ motive ederdi.

• Bir askeri, ailesinden ya da sevdiğinden gelen bir mektup veya telefon motive
eder. Sayılı günlere, özleme biraz daha dayanmaya çalıĢır duyduklarından ya
da okuduklarından güç alarak.

• Rejime baĢladığınızda, tartının üzerindeki rakam, biraz eksilere doğru
ilerlemiĢse, bu da sizi pekala motive edebilir. Buzdolabındaki canım pastaya
gözününüz ucuyla bakıp, rotanızı büyük su ĢiĢesine doğu çevirirsiniz. Tartı, sizi
motive etmiĢtir, tabii kararlılığınız da.

• Kendi doğum gününüzün, hiç beklemediğiniz bir sürprizle, coĢkulu bir Ģekilde
kutlanması mesela?

• ÇalıĢmakta zorlandığınız dersten geçtiğinizi görmek, diğer derse çalıĢma
konusunda sizi motive etmez mi bir bakıma?

• Sevdiğiniz adam / kadın, son telefonunda “Seni çok özledim” demiĢse, ertesi
sabah, sırf onun yanında olabilmek için, onca saat otobüsle yol tepmeyi göze
alırsınız. Özlemek de, özlendiğini bilmek de motivedir, öyle değil mi?

• Ve…. AĢık olmak motive eder. Haksız mıyım?

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Motivasyon iyi bir dürtüdür; daha iyinin
olacağına inandıran, bazen dıĢ etmenlerden kaynaklanan, bazen de taa
içinizden gelen, sizi eyleme geçirme hareketidir. Özgüveninizle,
konsantrasyonunuzla çok yakından ilgilidir. Tüm bu örnekler arasında bir
sıralama, bir hiyerarĢik düzen yoktur, sizi motive eden bir sebep, aslında
diğerinden çok da üstün değildir; sadece birbirlerinden farklılardır, o kadar.
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Ġnsan Kaynakları ve ĠĢ Hayatı Açısından Kısaca ġunları Söyleyebiliriz:

Ücret, saygınlık, makam Ģoförü, araba, ek sosyal haklar, unvan, özel oda,
seyahatler, tatiller… tabii ki bir çalıĢanın hayalinde olan imkanlardır. Bunların
olması için çalıĢmaya devam eder.

Bunların yanı sıra, iĢyerinde karĢılıklı sevgi, saygı, hoĢgörü, anlayıĢ,
yardımlaĢma, açık ve net olma, birlikte hareket edebilme, „RUH‟ u oluĢturur.
Bunun sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesi, yönetimin olumlu tutumu, çalıĢanına
güvenmesi, tutarlı ve sabırlı davranmasından geçer. Motive etmek adına
olmayacak kiĢiye, olmayacak ödüller verilmemelidir. Bilhassa yönetici
konumundaki kiĢiler, çalıĢanların değer yargılarına ve karakterlerine göre
motivasyonun değiĢken olduğunu göz önünde bulundurabilmeliler. Bu ayrıntılar
göz önüne alınmadan, yersiz veya haksız yere motive edildiğinizi, size saçma
gelen ya da doğru gelmeyen bir amaca yönlendiğinizi görüyorsanız; bunun
„motive etmek‟ adına yapıldığını fark ediyorsanız, üzgünüm ki, buna „gaza
getirmek „ denir. Bunu da, motivasyonla karıĢtırmamak gerekir.
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Zeynep Kıyak

Gençler Onu Okuyor: İpek Ongun

Bu ay, Kariyer Sohbetimizde, özellikle ilköğretim ve liseli gençlerin severek ve
ilgiyle takip ettiği bir yazarı konuk etmek istedim. Onu, uzun yıllardır
tanıyorum. „Gençlerle iletiĢim‟i kendisine görev edinen, kurduğu „empati‟yi
yazdıklarına çok iyi yansıtabilen, kitapları farklı dillere çevrilen, Gençlik
Edebiyatı‟nın Türkiye‟deki öncü ismi Ġpek Ongun‟a pek çoğumuzun aklından
geçenleri sorduk. O da tüm samimiyetiyle cevapladı. Haziran ayında raflarda
yerini alan son kitabı „TaĢlar Yerine Otururken‟, Ġpek Ongun‟un 23. kitabı. Son
kitabı da „Bir Genç Kızın Gizli Defteri‟ serisinin 10. kitabı.

Sizi özellikle “Bir Genç Kızın Gizli Defteri” roman seriniz ve gençlere yönelik
kitaplarınızla, „yazar‟ kimliğinizle tanıyoruz. Özellikle gençler için yazmanızın
sebebi var mı?
Gençlik çok zor bir dönem, hele de ilk gençlik... Çocukluktan eriĢkinliğe geçiĢ
dönemi, kendini tanıma dönemi, bol sancılı bir dönem. ĠĢte bütün bunlar
yaĢanırken, gençlere yardımcı olmamız gerektiğini düĢünüyorum ve bunu ben
kalemim aracılığıyla yapıyorum.

Öğrencilik yıllarınızda, yazar olmayı düĢünüyor muydunuz? Çocukluğunuzda,
hayalinizdeki meslek neydi?
Üçüncü sınıftayken küçük bir deftere “yazar olmak istiyorum”, diye yazmıĢım.
Demek ki, yazarlık daha o yaĢtan beni kendine çekmiĢ.

kariyer sohbeti

Gençlere, hele de ilk gençlik çağındakilere okumayı
sevdirmek kolay iĢ değil. 20'den fazla kitabıyla gençlerin
büyük ilgisini kazanan önemli bir isim, Ġpek Ongun.
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Nasıl bir öğrenciydiniz? En sevdiğiniz dersler nelerdi? Okulda, ne gibi Ģeylere
ilgi duyardınız?
Orta okulda çalıĢkan bir öğrenciydim, burslu okuyordum ama lise yıllarında
daha rahat olduğumu itiraf etmeliyim. Tarih ve edebiyat derslerini seviyordum.
Bir de, bize klasik müziği sevdiren Ġngiliz hocamızın derslerini hiç
kaçırmıyordum.

En sevdiğiniz, sizde ayrı yeri olan öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Nasıl
özelliklere sahiplerdi?
Okul müdiresi, gerçek bir eğitimciydi, ondan kurallar değil hayat dersleri
öğrendim. Bir örnek vermek gerekirse, ki bunu bir kitabıma da koydum, okula
geç kaldığım karlı bir gün, müdire hanımın karĢısında “Ama hava çok kötüydü” ,
diyerek yaptığım savunmayı, müdire hanım, sakin sakin dinledi. Sonra da, “Bu
bir neden olabilir ama bir mazeret asla” dedi ve ekledi: “Bilmem anlatabildim
mi?” Ve gereken cezayı verdi.

Hayalinizde, “KeĢke Ģu bölümü okusaydım” dediğiniz bir bölüm oldu mu?
Sosyoloji okumak isterdim; insanların, toplumların davranıĢları her zaman ilgimi
çekmiĢtir, hep merak etmiĢimdir. Cevaplar sosyolojide olsa gerek.

ġu an yaptığınız iĢ dahilinde, bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin yaptığınız
iĢi yapan birinin, bir yazarın günü nasıl geçer?
Eğer kitap yazıyorsam, sabahtan öğleye kadar çalıĢırım. Öğleden sonra da,
gece de yazarım. Sadece yemek ve yürüyüĢ molalarım vardır. Ama bu yazmaya
hazır hale geldiğimde böyledir, daha öncesi yazacaklarım, kafamın içinde yavaĢ
yavaĢ oluĢur. Gerekli araĢtırmaları, okumaları yaparım, dersimi çalıĢırım, hem
de çok iyi çalıĢırım. Gençlere yazmak sorumluluk istiyor, o nedenle yazacağım
konuda hata yapmamak adına, bilim insanlarımızın araĢtırmalarının yanı sıra,
yurtdıĢından da kitaplar getirtir, okur, notlar alırım. Sonra da o insanların
bilgilerinin ıĢığında yazarım.
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Kendinizi tanıtırken veya bir baĢkası sizden bahsederken, ne söylediğinde,
hoĢunuza gidiyor?
En çok hoĢuma giden cümleler: “Okumayı hiç sevmezdim ama sizin kitabınızı
elime alınca bırakamadım, kısa sürede bitirdim ve artık hep kitap okuyorum”.
ĠĢte bu cümle kadar, beni mutlu eden bir ödül olamaz: “Ben artık okuyorum”.
Ġkinci cümle: “Sizden, hayat hakkında o kadar çok Ģey öğrendim ki…Artık
hayata çok daha baĢka bakabiliyoum. Bu nedenle size teĢekkür etmek
istiyorum.” ĠĢte bu tür cümleler bana, „ne mutlu bana, hayatım boĢa geçmemiĢ,
„ dedirtiyor.

ĠĢ hayatınıza baĢlangıcınızı, geçirdiğiniz sürecin evrelerini biraz anlatır mısınız?
Ġlk iĢ deneyiminiz nasıldı?
Yazı yaĢamıma çeviriler yaparak baĢladım. O zamanlar bu tür iĢler için çok
düĢük paralar öderlerdi, harçlık gibi bir Ģeydi. Ama ben, her öğrendiğimi kar
sayıyordum. Hatta bir arkadaĢım, “Deli misin, bu paraya sabahlara kadar
oturup çeviri yapılır mı? Ben hayatta yapmam”, diye beni vazgeçirmeye
çalıĢmıĢtı. Ama sonunda ne oldu? Az paraya bakmadan devam ettim ve o
çeviriler beni bugüne getirdi. ġöyle ki, yaptığım bir çeviri, bir editörün dikkatini
çekti, bana neden kendi kitabımı yazmadığımı sordu, beni yüreklendirdi ve
böylece ben ilk kitabımı yazdım. Yine az paraydı ama yine çalıĢmaya ve
yenilikler yapmaya gayret ettim. Çocuk kitabından gençlik yazınına geçtim,
özellikle o zamanlar „gençlik yazını‟ diye bir kavram bile yoktu. Sonra gençler
için kiĢisel geliĢim, yaĢama kültürü konularında yazdım ve bugünlere geldik.

ÇalıĢma hayatınızda, örnek aldığınız birileri oldu mu? Kimler?
Hayır, özel birisini örnek almadım ama iĢine dört elle sarılan, iyi Ģeyler yapmaya
çalıĢan, idealist kiĢilere hep hayranlık duydum.

Aldığınız eğitim, size neler kattı?
Ben Ģimdi Robert Kolej diye anılan, o zamanlar Arnavutköy Amerikan Kız Koleji
adıyla bilinen okulun mezunuyum. Ġyi ki annem beni o okula göndermiĢ
diyorum. Orada bizlere birey olmak öğretildi; istersek iyi bir Ģeyler
baĢarabileceğimiz söylendi, önümüzde geniĢ ufuklar olduğu gösterildi, özgüven
kazandık. Okuluma çok Ģey borçluyum.
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KarĢılaĢtığınız zorluklara örnekler verebilir misiniz?
Yazar olarak karĢılaĢılan en büyük zorluk bence, belirsizlik… Bir Ģeyler
yazıyorsunuz ama acaba iyi mi, kötü mü? Okunacak mı, beğenilecek mi? Bir
boĢluk içindesiniz sanki. Bazen de tıkanır yazamazsınız, o anlarda bir uçurumun
kenarından aĢağılara bakıyor gibi hissederim kendimi.

Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları dediğimiz anlar oldu mu? Kısaca
bahsedebilir misiniz?
Benim için dönüm noktası, editör Nilgün Himmetoğlu‟yla tanıĢmamdır. O bende
bir ıĢık gördü ve büyük destek verdi. O karĢıma çıkmasaydı, belki de ben yazar
olmazdım, olamazdım. Bilemiyorum.

Kariyerinizi ya da yaĢamınızı etkileyen Ģans ve rastlantılar var mı?
Nilgün Hanım‟ı tanımam, büyük bir Ģanstı. Ben Ģans ve rastlantıların rolüne
inanırım, ama bir yere kadar. Kader size bir deste kart uzatır ama o kartlarla
nasıl oynadığınız da, sizin sebatınıza, yeteneğinize, çalıĢkanlığınıza kalmıĢtır.
Nice insana Ģans gülmüĢtür ama onlar bunu kullanamamıĢlardır.

Gençlerle yaptığınız söyleĢiler, atölye çalıĢmaları oluyor belli dönemlerde.
Özellikle de kitap fuarları zamanında. Bu etkinliker nasıl geçiyor, gençler daha
çok neler soruyor, neleri öğrenmek istiyorlar?
Gençler, özellikle de ilk gençlik çağında olanlar, kendileriyle meĢguller. Bu da
çok doğal, çünkü bu dönem kiĢiliğini oturtmaya çalıĢtıkları dönem. Kendilerini
tanımaya çalıĢıyorlar, kız çocuklarının saatlerce telefonda konuĢmalarının baĢ
nedeni bu biraz da.

Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan gençlere tavsiyeleriniz, motive edecek,
daha baĢarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı?
Yazar olmak isteyen kiĢi, kolay kolay pes etmemeli. Tekrar tekrar denemeli,
çeĢitli yayınevlerine baĢvurmalı. Bir de, Ģimdi internette yazı yazma dönemi
baĢladı, bence bu çok yararlı bir yöntem. Bunu da kullanmalı.
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Mesleğini seçmek isteyen bir gence neler önerirsiniz?
Seçmeyi düĢündüğü meslekte çalıĢanları bulup onlarla konuĢmalı. O konu
hakkında araĢtırma yapmalı, örneğin ekonomi okumayı düĢünüyorsa, Ģimdiden
ekonomi sayfalarını okumaya baĢlamalı. Bakalım cazip geliyor mu, ilgisini
çekiyor mu, yoksa sıkıntıdan patlıyor mu…

Kendinizde beğendiğiniz, güçlü özellikleriniz hangileri?
Ġyimserliğimi ve hoĢgörümü seviyorum. Bu huylar sadece benimle yaĢayanları
değil, beni de huzurlu kılıyor.

ĠĢinizde daha iyi olmak için, nelere dikkat edersiniz?
Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıĢırım. Mesela, her kitabımın her
sayfasının dolu dolu olması benim için çok önemli. ĠĢin kolayına kaçmak, bana
göre değil. Bu, bir yerde kendine saygısızlık oluyor.

Kendinizi mutlu hissetmek için neler yaparsınız?
Öyle çok Ģey var ki… YaĢlı, hasta dost ve akrabaları arar, onları neĢelendirmeye
çalıĢırım, bir parça olsun morallerini düzeltebilirsem, bu beni çoook mutlu eder.
Bunun dıĢında torunlarımla ilgilenmek, onlarla oynamak, eĢimle imza günleri
için yurdun çeĢitli illerine, ilçelerine gitmek. (Her yolculuk ayrı bir serüven) 50
yıllık arkadaĢlarımla uzak diyarlara seyahat etmek, güzel bir müzik, hoĢ bir dost
sohbeti, mis gibi bir fincan kahve…Çikolata ve bilumum tatlılar, yemekler…
(Ama sonrası deriiiin bir piĢmanlık).
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Gelecek için nasıl planlarınız var, hedefleriniz neler?
Bu yaĢlarda geleceğe bakarken, sağlıklı bir ömür ve çabuk bir ölüm istiyor
insan. Bunun dıĢında yine yazmak, birilerine destek olmak, son dönemin tadını
çıkarırcasına güzel günler yaĢamaya gayret etmek tabi ki.
Sizinle birlikte bir genç çalıĢmak istese, onda ne gibi özelliklere dikkat edersiniz?
Her Ģeyden önce sorumluluk duygusuna sahip olmasını isterim. Saygılı ve dakik
olması da önemli.

Hobileriniz neler? Nelerle ilgilenmeyi daha çok seviyorsunuz?
Seyahat etmek benim hobim. Gitmeden bol bol okurum, sadece o ülke
hakkında değil, o ülke yazarlarının kitaplarını da okurum. Üzerinde yaĢadığımız
gezegeni olabildiğince gezmek görmek benim için önemli.

Sizi yönlendiren, tavsiye edeceğiniz bir iki kitap adı ve film tavsiyesi alabilir
miyiz?
Ne Ģimdi, ne de daha önceleri, beni bir kitap ya da bir film yönlendirmedi.
Beğendim, hayranlık duydum ama ben kendi kendimi yönlendirmeyi yeğliyorum.
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Ben doğunun en batısıyım,
Sen batının en doğusu.

Ben sağın en soluyum,
Sen solun en sağı.

Ben beyazların tonuyum,
Sen siyahın koyusu.

Ben günün tan vaktiyim,
Sen gecenin karanlığı.

Ben müziğin ritmiyim,
Sen çığlığın acı sesi.

Ben çöllerin kumuyum,
Sen kutupta buz parçası.

Ben denizde dalgayım,
Sen okyanusta gel git.

Ben çölde bir deveyim,
Sen kopek sırtında bit.

Ben sahrada kasırgayım,
Sen denizdeki meltem.

Ben rüyalar kahramanıyım,
Sen gerçeklerin adamı.

Ben harflarin sesiyim,
Sen kelimeler efendisi.

Yunus BARAN

Nereden Bakarsan

martı* temmuz 2011

Ben uzanan bir kolum,
Sen aĢılamazların yolu.

Ben aĢkın aleviyim,
Sen itfaiyenin hortumu.

Ben kalemin ucuyum,
Sen silgilerin sonu.

Ben bilgilere açım,
Sen ilginin yoksunu.

Ben semanın yoluyum,
Sen dünyanın sonu.

Ben barıĢın kanadıyım.
Sen savaĢın inadı.
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Bahanur Alişoğlu

Yaz Paradigması

Yaz mevsimi biraz rötarlı da olsa sonunda kapımızı çaldı. Kendini ara ara
gösterip bir anda kaçan yakıcı yaz güneĢi mevsimin habercisi. Hava durumları
meteorolojik telden çalarken, piyasalar da yaz tatili metasını oldukça etkili
kullanmakta. Yaz diyetleri, yaz albümleri, otel listeleri, rezervasyonlar, beyaz
kumsallar, solaryum, tatil köyleri sözcükleri 9 aylık bir aradan sonra yeniden
moda olunca insan ister istemez kendini sorguluyor. Benim için yaz ne anlama
geliyor diye. Yaz, dil bilgisi bazında üç kelimeden oluĢup da literatürde anlamı
en derin olan kelimelerden bir tanesi. Hal böyle olunca insan TDK tadında bir
tanım konduramıyor bu mevsime. DüĢünmek istiyor, irdelemek, kurcalamak ve
çekiĢtirmek bir tarafından.

Ben „y‟ harfinden baĢlayarak iĢe koyuldum. Ardından „a‟ harfiyle dolu uzun bir
düĢünce treni yaklaĢtı bir sonraki durağa. „Z‟ harfine ulaĢana dek öyle uzun bir
yolum vardı ki gramere kızmadan edemedim bu kez. Böylesine uzun bir sözcüğü
neden üç harfe sığdırdı diye. Madem iç hesaplaĢma yaĢayacağım dil bilgisiyle,
o zaman yaz sözcüğünü cebime atıp yola çıkma zamanıdır dedim kendime. Yaz
trenine atladığım gibi soluğu ilk vagonda aldım. Yokladım çevremi, kolaçan
ettim Ģöyle bir ne var ne yok diye. Zihin labirentlerinde bir rehberiniz yoksa
kaybolmanız iĢten bile değildir. Bu tren de öylesine asimetrikti ki, yaz ayını
bulana kadar akla karayı seçtim.

deneme

Hiçbir mevsime mektup yazmayı düĢündünüz mü? Ya da bir
mevsimle mektuplaĢtınız mı? ĠĢte genç bir yazarı yaza
mektubu ve yazın ona cevabı. Yazarın cevabı ise
ağustosa…
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Buldum. Business vagonda oturmuĢ, bir elinde dergisi diğer elinde kahvesi
oturuyordu baĢköĢede. Yanına yanaĢmaya cesaret edemedim önce. Etrafı
kalabalıktı; malum en revaçta olduğu zamanlardı yazın. Diğerlerini ite kaka
yanına gitmeyi becerdim. Beni görmezden geldi önce. Pek iyi değildi aramız son
zamanlarda ben kendisini çok sıkıĢtırdığım için. Kolundan tutup „Benimle
geliyorsunuz Yaz Efendi‟ dedim. Önce direndi, fakat direniĢinin kar etmeyeceğini
bildiğinden uslu uslu önüme düĢtü. Trenin sonunda bir kompartımana girdik ve
bakıĢtık önce. Suçlu suçlu baktı bana, kabahatim var dercesine hem de.

Nedir derdin, dedi. Sustum. Gözlerim uzaklara daldı bir an, sadece susmak asıl
olan dedim. Kelimelerin gücüne değil, suskunluğun asaletine bırakmak kendini.
Yaz güneĢinin yakıcı sıcağında susmak, tüm kuĢlar öterken. Susmak üzerine bir
roman bile yazabilecek kapasitede hissettiğim an kendimi, yazın bakıĢlarını
üstümde hissettim. Sorguluyorsun değil mi dedi. Evet, huzursuz ruhlardan biriyim
ben de. Tüm parçalarım evrenin dört bir tarafına eĢit bir Ģekilde dağıtılmıĢ da
ben de ömrümü onlara adamıĢ, tüm parçaları toplayıp yapbozu tamamlamakla
mükellefmiĢim gibi, dedim. Gülümsedi inceden. Seni bilmez miyim ben? 20
yıldır her üç ayımız beraber geçiyor seninle, dedi. Ben de gülümsemesini
karĢılıksız bırakmayarak devam ettim lafıma. Bu da neden seni buraya
çağırdığımın farkında olduğun anlamına gelir, dedim.

Öne eğildim ve bakıĢlarımı üzerine diktim yazın. Söyle bana, dünyanın diğer
köĢelerinde neler yapıyorsun? Sadece ekvatorun kuzey yarımküresinde yer alan
bu orta kuĢak iklimde yaĢanmıyorsun ya! Bilmeye ihtiyacım var bu kez. Sana
tekrar yakın hissedebilmek için kendimi, 7 milyarın üstündeki etkini bilmem
gerek, dedim. CiddileĢti birden. Vakur bir edaya bürünerek bana dik dik baktı.
Dünya aĢkın değil mi, dedi. BaĢımı salladım yavaĢça. Peki diğerlerini de
sorguladın mı benim gibi, dedi. Bir tek sen kaldın, dedim. Gözlerini kırpıĢtırdı ve
ellerini birbirine kavuĢturdu. Sana bir mektup yazacağım ve en kısa zamanda
ileteceğim dedi. Neden Ģimdi anlatmıyorsun dediğimde ise bana Ģu cevabı
verdi: Sessizliğe ihtiyacın var, seslerin arasında kaybolmaya değil dedi.

O gün onu orada bırakarak yoluma tek baĢıma devam ettim. Yazın mektubunu
beklerken günler geçti, hiçbiri de selam sabah vermeden hem de. Bir gün artık
tam ümidimi kesmiĢken yazdan bir mektup aldım. Üstünde güneĢ resmi olan bir
zarfın içine koyulmuĢ kalın bir mektup. Heyecanla açtım içini. Bir yeĢil çay vardı
içinde, üstünde „beni iç‟ yazılı. Alice karakterini sevdiğimi çok iyi bilirdi.
Okumak için ihtiyacım olan gücü aldım fenerin ıĢığından. Deniz kenarına oturup
bir iç çektim. Çay fincanını elime alıp mektubu okumaya baĢladım.
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Sevgili Bahanur,

Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum ve mektubu yazmak günler aldığı için özür
dilerim. Uğramam gereken ülkeler, mutlu etmem gereken insanlar vardı. Aklımın
bir köşesindeydin ve her kıtada adını andım. Bu seni mutlu eder umarım.
Biliyorum, adının her yere sinmesini istiyorsun bir şekilde. Bu da bende güçlü bir
egonun olduğu izlenimini uyandırmıyor aslında. Sen dünyaya aşık olduğun için
her zerrenin bir kıtada olmasını istiyorsun. Olacağına inancım sonsuz. Gelelim
asıl meseleye. Üzerinde benim bile çok az düşündüğüm bir konu hakkında
konuşmak oldukça tuhaf geldi bana. Mevsimin ta kendisi olarak ben, kendimi
anlamlandırma çalışmalarına başladım.

Beni bilirsin, umarsız biriyimdir. Nerede neşe, eğlence varsa oralara giderim.
Güneşle olan sıkı işbirliğim de bundan ileri gelir. Biz gittiğimiz her yere neşe
götürmeyi severiz. Sen sorguladın ya şimdi beni, elim ayağım birbirine dolaştı.
Tam da havamdaydım eğlenmek için Türkiye semalarında. Şimdi üzerinde
düşünecek bir sorunum oldu. Ben ne yaparım dünyanın diğer yerlerinde ve
insanlar nasıl etkilenir benden diye. Sanırım merakını tatmin edebilecek bir cevap
verebilirim sana bu mektupla.

Ben, yaz mevsimiyim. İlkbahardan sonra, sonbahardan önce gelirim. Kış ile hiç
karşılaşmadım bu zamana kadar. Zira birbirimize gece ve gündüz kadar zıtız. Ne
ben onu anlarım ne de o beni. İyi ki aramızda baharlar var da birbirimizin
yüzünü görmüyoruz. Benim temel işlevim onun kasvetli havasından insanları
uzaklaştırmak, asık suratları güldürmek ve sizi ısıtmaktır. Sanırım bu benim maddi
işlevlerim senin nezdinde. Sevilen ve oldukça popüler bir mevsimimdir ben.
İnsanlar adımı gülerek telaffuz eder ve bir an evvel benim şehirlerine gelmemi
beklerler. Hayaller hep yaz mevsimi üzerine kurulur. Sen hiç kış ve mutluluğu aynı
cümle içinde kullanan insan gördün mü? İmkansızdır zaten! Kışın o meymenetsiz
yüzüyle kim mutluluğu bağdaştırabilecek kadar delidir? Tanımadım bugüne
kadar öyle birini.
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Ben mevsimlerden ikinciyim. İlkbahar en yakın arkadaşımdır ve sizi bana hazırlar
hafiften üç ay boyunca. Sonra birden sizi benim kucağıma atar ve birlikte 3 ay
boyunca mutlu oluruz. Tabii bu enlemden enleme değişir. Ekvatorla ahbabız. Zira
her gün birlikteyiz kendisiyle! Biraz yukarılara çıktıkça kaçamaklar yapmıyor
değilim! Tropikal ve savandan biraz aşağı ya da yukarı çıkınca beklentilerim
artar. Çünkü orta kuşak bana bayılır. Senin ülken de buna dahil. Dört gözle
beklerler benim gelmemi. Geleyim ki tatil sezonu açılsın, yaz coşkusu sarsın dört
bir yanı!

İspanyasından Türkiyesine, Amerikasından Japonyasına, İranından Slovenyasına
hepsi beni anar uzun kış günleri boyunca. Ben de heyecanla beklerim o günlerin
gelmesini. O günler gelince bilirim ki sevinçle karşılanacağım ve herkes tek tek
sarılacak bana. Değerim biliniyor buralarda. Hele bir de kutuplara yakınsa
uğrayacağım yer değme keyfime! Öyle bir heyecan ve mutlulukla karşılar ki beni
kutupların sarışın insanları, hiç bırakasım gelmez onları. Hep oralarda kalayım
derim; çünkü oralarda pek sevilirim.

Üzüldüğüm noktalarda var tabii. Mesela kelebek ömürlü yaz aşkları. Sahillerde
el ele dolaşan çiftler ben gidince eksilirler. Eski neşeleri kalmaz. Sona yaklaştıkça
insanların telaşı artar ya hani, işte onu hiç sevmiyorum. Ben giderken bir hüzün
doluyor içime. Üzüntü ve mutluluk nasıl birbirini tamamlıyorsa, ben ve ayrılık da
bir elmanın iki yarısıyız. Acı ama gerçek…

Mektubumu burada bitiyorum. Umarım iyisindir oralarda. Şimdi sonbahar, kışın
gizli dostu, sen de hüzünlüsündür sarı yapraklar yüzünden. Sana birkaç hediye
gönderiyorum olduğum yerden. Umarım beğenirsin.

Yakın zamanda görüşmek üzere,
Yaz
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Mektubu okumayı bitirip simetrik bir Ģekilde katladım. Gülümsedim yine.
Gülümsetir çünkü yaz beni, ama ona pek belli etmem. ġımarıverirse vay halime!
Depresiflikle delilik arasında ince bir çizi var aslında. Bir adım öte kaydın mı her
Ģey tepe taklak oluverir. Sanırım o anda bunu hissettim kendimde. Mektubu
unuttum bir süre, hayatıma devam ettim. KıĢ geldi geçti ve en güzel selamıyla
ilkbahar geldi. Mayıs ayında doğduğumdan mıdır nedir, ilkbahara aĢığımdır
ben. Yaz da bunu bilir ve sanırım bizi kıskanır. Ġlkbahar da alçakgönüllü
tavırlarıyla yazı çileden çıkarır. Ben de izin veririm aslında, yaz biraz kendine
gelsin diye. O havaları çıldırtır beni yazın, ben de ilkbaharın alçakgönüllü
kanatları altına sığınırım.

O günden öyle oldu. Doğum günüme çeyrek kala buluĢmaya karar verdim
baharla. Kafamı Ģu yaz konusu çok karıĢtırıyordu. Ġlkbahar dinlerdi beni, ona
anlatmalıydım. Zihin labirentlerine dönmeye karar verdim; zira ilkbahar
oralarda çok gezer. Bileti bu kez kuzey ülkelerinden birine aldım. Tahmin ettiğim
gibi, kıyının birinde oturmuĢ beni bekliyordu. GüneĢin o cılız ıĢıklarının ısıtmaya
çalıĢtığı buzul insanları da etrafta cirit atıyordu. GüneĢ nereye dönerse onlar da
oraya… Dalgaların akıĢına bırakmıĢlardı umutlarını sanki. Mutlulukları da
uzaklara demir atmıĢ gibi duruyordu. Yaz gelince yüzlerindeki o iğreti
gülümseme de yerini gerçek olana bırakır diye umdum. Ġlkbahar o dostane
bakıĢlarını bana dikmiĢ gülümsüyordu. Ben de gülümsedim. Bir yerlere oturalım
dedim, sohbetimiz uzun sürecek bu kez.

Deniz kenarında terk edilmiĢ izlenimi uyandıran salaĢ bir kafeye girdik
Ġlkbaharla. Sigur Ros ezgilerini duyunca içim ısındı. Kendimi güvende ve huzurlu
hissettim. „Takk‟ albümü mü bu çalan dedim gelen orta yaĢlı garsona. BaĢıyla
onayladı usulca. Elbette, onların diyarındaydım. Kim çalabilirdi burada baĢka!
Ġlkbahar sevincimi yüzümden okumuĢ olmalı ki, büyülendin dedi. Evet
büyülenmiĢtim. Yaza hazırlanan güzelim gayzerler ülkesinde Sigur Ros eĢliğinde
„yaz‟ konusunda konuĢmak güzeldi çünkü. Kendimi evimde hissediyordum.
Sıcak battaniyemin altında, oyuncak ayıcığıma sarılmıĢ… Silkindim daldığım
düĢlerden ve hafifçe öksürüp kendime birkaç saniye kazandırdım sohbete
baĢlamak için.
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Daldığım düĢlerden sıyrıldım ve ilkbahara döndüm. Yaz bana çetin bir soru
sordu ve ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Ġlkbahar hayretle kaĢlarını kaldırdı.
Senin cevaplandıramadığın soru var mıydı yahu, diyerek beni güldürdü.
Dudaklarım titredi, gülmekten çok somurtmaya benzedi bu kez yaptığım. Ah bir
bilseydi kafamda cevaplandıramadığım ve beni boğmak üzere olan ne kadar
çok soru vardı! Beni uzak diyarlar aĢığı yapan aslında kaçtığım gerçekler miydi?
Muamma. Hepsi bu zamana kadar muamma olarak kalmıĢtı iĢte, ta ki yaz bana
o malum soruyu sorana kadar. O benim için ne ifade ediyordu aslında?

Ġlkbahar elimden tuttu ve beni sahil boyunda bir yürüyüĢe çıkardı. Hafiften
üĢüdüm ve bir anda onlarca çiçek üstüme doğru esti. Çiçeklerden battaniye
harika fikir, dedim ilkbahara. Rica ederim, dedi ve ciddileĢti. Neyin var senin,
diye sordu. Sonunda, dedim içimden. Sorguluyorum, düĢünüyorum ve
anlayamıyorum, dedim. Tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Henüz delirmedim, kendine
gelebilirsin dedim bu kez. Tedirgin bir rahatlama geçti gözlerinden. Daha iyisine
ihtiyacımız var, dedi ve bir anda kendimi çiçeklerle dolu bir çayırda buldum.

Peru‟ya geldik, dedi. ġaĢırmadım aslında, bunu sık sık yapardı. Burası Ġnkaların
bir zamanlar yaĢadığı ve güneĢ saati gibi icatlarını yaptıkları yer, dedi Ġlkbahar.
Machu-Picchu diye fısıldadım. Sevdiğini biliyordum, dedi. Heyecanla yürümeye
baĢladım antik medeniyetin kalıntıları arasında. Antik mi! Hayır değildi! Burada
insanlar yaĢıyordu ve ileride bir grup insan gördüm. Korktum baĢta ama
ilkbahar yatıĢtırdı beni. Korkma, onlar seni göremez dedi. Zaman ve mekan
kavramının dıĢında bir yerlerdeydik demek ki. Paralel evren mi, diye sordum.
Hayır, sadece yansımalar dedi. Güçlü yansımalar. Zihnimizin bir köĢesinde var
olan ama bizim göremediğimiz anılar ve izlenimler. Nasıl olur, dedim. Ben
2000‟li yılların dünyasında yaĢıyorum, Machu-Picchu ise en az 1000 yıllık bir
medeniyet! Reenkarnasyondur belki kim bilir, diyerek omuz silkti. Sanırım seni
kaynağına getirmek iyi olurdu diye düĢünmüĢtüm, diyerek devam etti Ġlkbahar.
Neyin kaynağına, dedim. Yaz ayının kaynağına, dedi. GüneĢ saati icat etmek
istemelerinin nedenlerinden birinin yaz ayına duydukları sevgi olduğunu
düĢünüyorum. ġaĢırdım kaldım o anda.
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Her neyse dedim ve bir taĢın üstüne oturdum bacaklarımı uçurumdan aĢağı
sallayarak. Alabildiğine özgürken dünyanın en yükseğe kurulmuĢ olan
medeniyetinde, dert mi kalırdı insanda. DüĢecek gibi oldum, sendeledim
manzaranın güzelliğinden ve doğanın asaletinden baĢım dönmüĢ bir Ģekilde.
Ġlkbahar tuttu beni omuzlarımdan. Kayanın üstüne uzandım yavaĢça ve
gökyüzünü izlemeye baĢladım. Neden oradaydı ve ölümsüzdü gökyüzü, herkes
tek tek veda ederken? KeĢke gökyüzü olsam diye geçirdim içimden o an.
Ġlkbahar düĢüncelerimi okumuĢ olmalı ki, o kadar da özenme dedi. Neden diye
sorduğumda ise, ölümsüzlük iĢkencedir, ruh kurtuluĢa bedenini terk ederek erer,
diye cevap verdi. DüĢünce bulutu geçti üstümüzden bir an. Anlatabilirsin dedi,
Ġlkbahar. Ben de baĢladım.

„‟Yaz içimi acıtıyor Ġlkbahar. Çünkü ben diğerleri gibi selamlayamıyorum onu
sonsuz bir hoĢgörüyle. Her Ģey geldi geçti de, ona olan kızgınlığım dinmek
bilmedi. KıĢ ayına bile daha az kızgınım. O daha dürüst yazdan. Bana hiçbir
zaman mutluluk vaat etmedi yaz gibi. Yaz gülümsedi bana ve her seferinde ona
kandım. Onun olmadığı bir evrende doğmalıydım ben. O beni görmezdi, ben
de onu. Hayatlarımıza sorgulamadan devam ederdik böylece. Sorgulamayalım
demiyorum elbette, asla demem. Sorgulamadıktan ve beyin süzgecimden
geçirmedikten sonra hiçbir Ģeyi kabul etmem bilirsin. Hayır, ben bir fanatik
değilim. Sadece gerçeğe aĢık bir homo sapienim. Her homo sapien gibi, ben
de evrime muhtacım. Ġçimde evrilmedikten, acı çekmedikten sonra istediğim
noktaya asla varamayacağım. Yaz ayları hep engel bana, çünkü insanlar
sahteliği seçiyor güneĢle bir olup. Her Ģey daha bir sevimli gözükmeye baĢlıyor
ve yalanlar erdem sayılıyor bu mevsimde. „‟ dedim.

Vakur bir edayla dinledi Ġlkbahar. Sözümü asla kesmedi. Sessiz bir müzik yarattık
o an orada. Doğanın müziğini dinledik, ben ellerimi baĢımın altına almıĢ gıpta
ettiğim gökyüzünü ve onun yüceliğini izlerken. Orada on yıl kalabilirdim hiç
sıkılmadan sorgulamadan. Baharla birlikte yaĢayıp giderdik, mutlu olurduk.
Ama o bana ait değildi, hiç kimseye ait olmadığı gibi. Yaz da öyle. Bu gerçek
de açıkçası çıldırttı beni ve daha bir depresifleĢti konuĢmam. Devam ettim.
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Tam o anda bir ses duydum birkaç metre ötemden. Biz kız çocuğu sesi…
Arkamı döndüğümde sırtı bana dönük dalgalı saçlı bir kızı fark ettim. Elinde
bebek vardı. O da nesi! O bebeği tanıyordum ben. Benim papatyam değil
miydi o? Kız birden arkasını döndü ve cevap verdi sanki içimi okumuĢçasına.
Evet, biz hala papatyayla oynuyoruz ama sen yoksun diye. Bendim o. 9
yaĢındaki ben. Gülümsedim yavaĢça kıza. O da bana gülümsedi. Baktım diĢleri
eksik hala. Jules Verne okumaya devam mı, dedim. Kafasını aĢağı yukarı
salladı. Yanıma yanaĢıp bana kocaman sarıldı. Öyle çok özlemiĢtim ki onu,
doyasıya sarılıp öptüm. Kucağıma aldım papatyayla ikisini. Ġlkbahar‟a döndüm
ve sessizce teĢekkür ettim. Bunu neden yapıyorsun, dedim. Seni yazla
barıĢtırmayı planlıyorum uzun vadede. Kısa vadede ise, seni mutlu etmek için,
dedi. Küçük ben papatyasını sallarken kucağında, ben de onu salladım
yavaĢça. Ellerimden kayıp gidecek diye öylesine korkuyordum ki, kollarımı
gevĢetmiyordum bile.

Bir yaz ayıydı diye baĢladım…‟Doğduğum ve birinci sınıfa kadar yaĢadığım o
güzel yerden bir anda koparıldım. Bana kimse mutluluğumu sormadı ya da
mutsuzluğumu. Sadece alıp götürdüler beni ve oyuncaklarımın yarısı çöpe atıldı.
Kurtarabildiğimi kurtardım o hengamenin içinde. Bir otobüsüne bindirildim zorla
ve çok sevdiğim dedemle anneanneme buzlu bir camın ardından veda ettim
90‟lı yılların sonunda. Hiçbir zaman sevemediğim bir Ģehre getirildim ve orada
kendi dünyamın inĢasına baĢladım. Madem kabul edilmiyordum herkesin
yaĢadığı ortak dünyaya, ben de kendi dünyamı kendim kurardım! Parayla
değildi ya. Jules Verne ve Dostoyevski ile küçük yaĢta tanıĢma Ģerefine eriĢip,
dünyamı kurmamda yardımcı oldukları için tüm kitaplarını okuyarak onlara
teĢekkür ettim.

Herkes yaz tatillerini ailesiyle bir yerlerde harcarken, ben mutfakta kitaplığım
yaptığım raftan hangi kitabı okuyacağıma karar vermeyi seçtim. Heidi ilk
okuduğum kitaptı ve öylesine ağlamıĢtım ki Heidi köyünden alınıp
götürüldüğünde. Kendi acım aklıma gelirdi ve baĢlardım ağlamaya. Benim Peter
gibi bir arkadaĢım ya da onun büyükannesi gibi dertlerimi anlatabileceğim biri
de yoktu. Öylesine terk edilmiĢ ve ıssız bırakılmıĢtım ki. Herkes neden yaramaz
olduğumu merak ediyordu, neden zarar verdiğimi. Çünkü incinmiĢtim ve
insanların bunu fark etmesini bekliyordum kendi çocuksu yöntemlerimle.
Kırdığım insanlarla aslında arkadaĢ olmak istiyor, onların arasına girmek
istiyordum.
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Kimse beni ve Jules Verne‟i istemediği için alıp baĢımızı harikalar diyarına gittik
biz de. Alice‟le sohbet edip, tavĢanla gezdim. Okulun kütüphanesindeki tüm
çocuk klasiklerini, birkaç yıl sonra da tüm dünya klasiklerini devirdim. Herkes ilk
birasıyla çakır keyif olurken, ben felsefe ile tanıĢmanın sarhoĢluğu içinde
kayboldum. Kırgındım, çünkü silik bir gölge gibiydim her ne kadar göz önünde
olsam da. Ġnsanlar benden bahsederken nahoĢ cümleler kurarlardı. Takmamaya
çalıĢsam da öyle bir üzülürdüm ki, hıncımdan ne yapacağımı ĢaĢırırdım.
Yazlarım bomboĢtu. Bu da beni ilk günlüğümü 9 yaĢında tutmaya sevk etti. 9
yaĢındaki içsel sıkıntılarını yazan bir ergen adayı. Komik geliyor değil mi?
Babam da komik bulur ve beni hayalperest olmakla suçlardı. Sınıf birincisiydim,
derslerim hep mükemmeldi. Hiçbir Ģey aksatmıyordum ama yine de insanları
memnun edemiyordum. Babam ilgilenmezdi gerçi notalarımla. O sadece iĢin
övünme tarafını severdi.

Yaz aylarında memleketime gelirdim ve orada da oynayacak ya da dertleĢecek
arkadaĢ bulamazdım. Ben mi tuhaftım, yanlıĢtım? Neden onların bebekler ve
oyunlardan oluĢan küçük bir dünyası varken, benim kelimelerle örülü ve roman
dolu bir hayatım vardı? Mutluydum gerçi. Eğer bir daha çocuk olsam, yine aynı
çocuk olurdum kitaplara aĢık. Yine sinir ederdim herkesi ya da aptal olup yine
tüm paramı, yiyeceklerimi millete dağıtırdım. Genetik sanırım o bu arada.
Annem de benim gibi eĢyalarını paylaĢmayı severmiĢ. Sanırım ben arkadaĢ satın
alıyordum bunları vererek. Onların benimle arkadaĢ olduğunu sanıyordum
desem daha doğru olur.

Bir sabah uyandığımda genç kızdım ve toplum nezdinde artık hal ve
hareketlerime bir çeki düzen vermem gerekiyordu. Yoksa adım çıkardı,
dıĢlanırdım. Ben de bu yüzden gerçek olandan kaçıp hayallerimin kucağına
atladım hep. Hayali yaĢadım ve bunu kimsenin anlamasını beklemedim aslında.
Kimsenin içine girmedikçe anlayamayacağı bir dünya düzenim vardı ve biraz
anarĢiktim aslında. Ġsyan ediyordum aynılılıklara, sıradanlığa. Monotonluk en
büyük düĢmanım, bayağılık ise yolda görsem baĢka sokağa sapacağım bir olgu
halin gelmiĢti. Saplantıydı baĢka olmak, ama bu öyle ergen tarzı bir ben-
herkesten-farklıyım sendromu değildi. ArayıĢ içerisindeydim. Kopup giden bir
yaprak olmamak için. Nostalji tutkunu bir genç kız haline gelmiĢtim. Yine
parlıyordum insanlar arasında dersler ya da sosyal aktiviteler bazında. Parmakla
gösterildiğim olurdu öğretmenler ya da voleybol koçum tarafından.
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Eve geldiğimde ise aynı kızdım; kendi dünyasına demir almak üzere yola çıkan
diĢi Sinbad. Günü kurtarmak adına. DüĢlerime sahip çıkmak, artık kaybolmak
üzere olan içimdeki o çocuğu korumak için. Eğer o giderse ne yaparım diye
düĢünmeye baĢladığım günlerdi onlar. Hepsi de yaz aylarıydı biliyor musun?
Kendimle baĢ baĢa kaldığımda delirecek gibi olduğum anlardı hep yaz ayları.
Pencereden baktığımda ufku gördüğüm ve tuhaf hayallere sürüklendiğim, tuhaf
anlar. Pencereden dıĢarı baktığında geçmiĢ gelir genelde aklına. En azından
benim aklıma geçmiĢ geliyor pencereden ne zaman dıĢarı baksam. Bir ağaç
altında oynayan çocuk görsem, gözüm kendi çocukluğumu arıyor. Onun
yokluğu beni çok üzüyor ve perdeyi bir hıĢımla çekip evin içinde arıyorum onu
bu kez. Hansel ve Gretel masalındaki gibi arkasında izler bırakıyor o kırıntılar
gibi. Hep düĢünüyorum eski benliklerimize ne olur diye. 7 yaĢındaki, 10
yaĢındaki ya da 17 yaĢındaki ben neredeyim Ģimdi? Neler yapmaktayım diye. Ya
onlar devir daim içinde aynı yılı yaĢamaktalarsa sonsuza kadar? Bu ihtimali
düĢünüyorum son zamanlarda. Yine yaz aylarında ne tesadüfse! Ya eski
benlikler bir gün önümü keser de bana hesap sorarsa… Ben ne diyeceğimi
bilememenin derdiyle yanarken ya gelecek sunulursa bana? Bilemiyorum ne
yaparım. Tuhaf düĢünceler girdabında saplanıp kaldım ve yaz yaptı bunu bana.
Onu affedememe nedenim budur. Acıyı seven bir bünye olarak bana keder
veren Ģeylere bağlı kalmayı severim. Bu nedenle yazla aram iyi gibidir de
değildir aslında. Küskün sevgilileriz biz, ölesiye kırgın.‟‟ Dedim ve yutkundum.

Küçük ben hala kucağımda papatyayla oynuyordu. Saçlarını okĢadım, bana
bakıp gülümsedi yine. Mutlu musun diye sordum. Evet ama sen de gel, dedi.
Kim bilir baĢka zaman ve mekanda yeniden çocuk olma Ģansını elde ederim
dedim. Gözlerindeki merakı görünce korktum. Neden diğerlerinin benden
çocukken korktuğu belliydi Ģimdi. Öylesine bilgiye aç bakıĢlardı ki bunlar, insan
cevap vermezse bu gözler tarafından yenilebileceğini sanabilirdi. Kucağımdan
inmek için çabaladı ama bırakmak istemedim. Debelendi, dayanamadım ben
de bıraktım. Çimenlere doğru koĢturdu ve bir demet kır çiçeği toplayıp bana
getirdi. Gözlerinin içi gülüyordu ama benim içim kan ağlıyordu. Gideceğini
anlamıĢtım. Gelip yanağıma bir öpücük kondurdu. Sımsıkı sarıldım ve yine gel,
dedim. Olur dedi ve sekerek uzaklaĢmaya baĢladı. Bir süre sonra görünmez
oldu. Göz yaĢlarıma hakim olamadım ve kızdım Ġlkbahar‟a.
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Neden getirdin onu, dedim. Onun sayesinde içini döktün bana, o
cesaretlendirdi seni anlatamadıklarını anlatman konusunda dedi. Ġçim burkuldu
onu görünce, dedim. Ġyi mi ettin sanki bana geçmiĢimi göstererek? Tekrar
kederlendim küçük beni görerek diye devam ettim serzeniĢime. Elimden tuttu
Ġlkbahar ve gitme zamanı dedi. Günah çıkardıktan sonra hafiflemiĢ olmanın
rahatlığıyla itiraz etmedim. GözyaĢlarımı silerek Ġlkbahar‟ın peĢine düĢtüm. Bak
kim geliyor dedi Ġlkbahar. Uzaktan Yaz tüm endamıyla göründü. Sevineyim mi
üzüleyim mi bilemedim. KoĢaraktan boynuna atladım. O da ĢaĢırdı benim bu
davranıĢıma ve yüzümü elleri arasına alarak sordu: Ne oldu benim kızıma?
Ġlkbahar‟a baktı. O ise her zamanki suskunluğuyla cevap verdi kendinden
memnun bir Ģekilde. Sizi barıĢtırmaya çalıĢtım dedi.

Olanları bir bir anlattım Yaz‟a. Sımsıkı sarıldı Yaz bana ve ben de ilk defa bu
kadar samimi sarıldım ona. GözyaĢlarıma mani olmadım bu kez; bıraktım
aksınlar dilediğince. Bari onlar esir olmasınlar anılarım gibi. Ġçindeki kızı salmıĢ
gibi görünüyorsun, dedi Yaz. BaĢımı aĢağı yukarı salladım hıçkırırken bir
yandan. O gitti, dedim bir daha gelmeyecek. Gelecek, dedi Yaz ama sen
kendini hazır hissedip yeniden güçlendiğinde. Onu tutsak etmeyip kendinle
barıĢtığın anda gelecek, söz dedi. KaĢlarımı kaldırdım gülümsemeye çalıĢarak.
Söz verdim ya, dedi. Sana inanıyorum dedim Yaz‟a ve o anda renkler
bulanıklaĢtı. Uğultu sardı etrafımı ve kendimi bir anda evde buldum. Yatağımda
uzanmıĢ yatıyordum gözlerimi açtığımda. Fırladım yataktan ve aynaya baktım.
Her Ģey aynıydı yüzümde. Rüya olamaz dedim kendi kendime ve deli gibi bir
delil aradım her yerde bunun bir rüya olmadığına dair.

Tam banyoya gidip yüzümü yıkayacak ve gördüğüm tuhaf rüyanın etkisiyle yazı
yazacakken, gözüm yastığıma iliĢti. Bir tanecik pembe kır çiçeği yastığımın
üzerinde uzanmıĢtı boylu boyunca. Elime aldım ve göğsüme bastırdım çiçeği.
Öptüm, kokladım. Pencereyi açtım ve geç gelen yaz güneĢinin içeri dolmasına
izin verdim. Ayaklarımdan baĢlayarak bütün vücudumun ısınmaya baĢladığını
hissettim. Usulca aynaya baktım ve gülümsedim. Artık özgürsün dedim kendi
kendime. Üstümü giyip kendimi dıĢarı attım. Sokaklar cıvıl cıvıldı, pazar
gününün tembelliğinden eser yoktu. Kediler balıkçıların etrafında fır dönerken,
vapurlarda nazlı nazlı salınıyordu Boğaz‟da. Deniz kokusunu içime çektim.
Uzaklarda onu gördüm sandım yeniden. Evet oydu, küçük ben! El salladı bana,
ben de el salladım. Sonra kalabalığa karıĢıp gözden kayboldu. Ben de tarifsiz
mutluluğun tadı damağımda gökyüzünü seyre daldım.
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ki ben denizim;
ne dağ boğarım,
ne de insan.
ki ben denizim,
gözlerim bulut bulut,
hele bir de rüzgarken ellerim
ve ellerimde ağlar ya insan..
dayanamam;..ben de insan olsam.

ki sen insansın;
çok dağ boğdun
çok da deniz.
ki sen insansın,
gözlerinin dibinde bulut,
hele bir de rüzgara dokunan ellerin
ve ellerinde boğulur ya deniz..
dayanamazsın;..sen de deniz olsan.

ġubat 2011 / Salih MALAKCIOĞLU

( sahipsiz )
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Gülten AĞRITMIŞ

Koridorda Yaşayan İnsan

deneme

Tren hızla ileriye doğru giderken içinde bir insan tam ters istikamette son vagona
gitmek için vagonların koridorunda yürür.

Trenin vagonlarında sağ tarafta ve sol tarafta oturan insanlar vardır.

Tren ilerlerken sağda oturanlar ayağa kalkıp solda kalan boĢ yerlere geçer.

Solda oturanlar sağda boĢ kalan yerlere geçer.

Solda ve sağda görüntüler yer değiĢtirir.

Bazıları da hiç kalkmaz yerinden oturur tren ilerlerken yol boyunca hep solda ya
da hep sağda oturur.

Trenin gittiği istikametin ters yönünde vagonların koridorunda yürürken bir sola
bakar oturanlara tek, tek bir sağa bakar oturanlara tek, tek…
Kendine sağda veya solda oturanlardan selam verenlere buyur sen de otur
buraya diyenlere nezaketle ve mahcubiyetle tebessüm edip, teĢekkür eder
oturmaz.

Son vagona geldiğinde; aradan geçen zamanda karlı dağların arasından
geçerken tren son vagonundaki kapıdan dıĢarıya doğru geriye doğru uzayan
daralan raylara bakar.
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Bir an vagondan dıĢarıya atlamak karla kaplı yere tepe taklak yuvarlanmak ister
ama atlamaz trenin vagonunda koridorda durur. Karla kaplı doğaya dıĢarıdaki
yaĢama bakar. Sadece bakar.

Tren ilerlemeye devam eder.

Tren vagonlarıyla bembeyaz doğanın içinde rayların üstünde kayarcasına yol
alır.

Yürür trenin gittiği yöne doğru hiç oturmaz ne sağda ne solda.

Tren duraklarda durur. Kapıları açılır. Bir türlü inemez. Kapıları kapanır. Olduğu
vagonda koridorunda yürümeye devam eder yeniden. Duraklarda dursa da
oturanlar yer değiĢtirse de inenler binenler de olsa sağda oturanlar solda, solda
oturanlar sağda da otursa ne iner trenden ne oturur; hep yürür koridorda
vagondan vagona ileri, bir geri, bir ileri...

Yorulduğunda koridorda yere uzanır, acıktığında koridorda yemeğini yer, uykusu
geldiğinde koridorda yerde uyur…

Koridorda kendi yaĢam standartlarını oluĢturur. Bir süre sonra koridorda
çalıĢmaya para kazanmaya baĢlar. Koridor onun yaĢam alanı olur.

Kendisi hep koridorda durur, yürür, yaĢar.

Ġz düĢümler yaĢanır trenin duvarlarına konan aynalarda.

Ġleri giden bir trenin birbirine takılı vagonlarında solda ya da sağda oturmadan
koridorda yaĢayan insandır o anın içinde.
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Ufuk TARHAN

Yaratıcılık ve Buluş

martı dijital gelecekte

Ġnovasyon artık out! Peki ileride hangi kelimeleri 
kullanacağız? 

64

Bu yazıyı hazırlarken, bir yandan da dünyanın ne yaratıcı insanlarını,
çalıĢmalarını buluĢturan önemli etkinliklerden biri olan Cannes Lion Uluslararası
Yaratıcılık Festivali‟nin videolarını dinliyor, yazılanlara göz atıyorum.

Hemen tüm konuĢmacıların kullandıkları key word‟ler (anahtar kelimeler) Ģunlar;
yaratıcılık, esinlenme, buluĢ, basit, yalın... Dikkatimi çeken Ģey, hemen hiçbiri
artık inovasyon demiyor. Diyenler var, ancak çok az... Birkaç yıl önce ise durum
farklıydı. Herkesin dilindeki tılsımlı kelime inovasyondu. Yani, olan Ģeyleri
gözden geçir ve ekonomik fayda yaratacak Ģekilde yenileĢtir.

AnlaĢılıyor ki inovasyon, son on yılın en önemli yönlendiricisi, belirleyicisi,
kavramı, baĢarı endeksi olarak epey kullanıldı. Yararlanıldı, yoruldu ve yetersiz
kaldı. ġimdi onu da yenilemek, baĢka tetikleyici, kıĢkırtıcı, buluĢturucu, kuvvetli
sözcükler, anlatımlar bulmak lazım...
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Fütürist bir kelime buluĢçuluk?

Yaratıcılık ise inovasyondan sonra sıkı sıkı sarıldığımız bir diğer yorgun kavram.
Neredeyse „‟her Ģeyin baĢı yaratıcılık‟‟ demeyen söylem kalmadı!

Yaratıcılık herkeste olan, bazılarının genlerine az, bazılarınınkine de çok
döĢenmiĢ bir yetkinlik olarak kabul edilir. Kimde ne kadar var, bilinmez.
„‟Yaratıcılığın yüzde 50 si doğuĢtan gelir, gerisi sonradan üzerine koyulanlarla
geliĢir‟‟ gibi Ģablonlar tekrarlanır. Kim nasıl ölçüyor bu yüzdeleri belli değil,
ancak herkes bu tarifi sever, kullanır, umutlanır. „‟Bak nasıl olsa yüzde 50 si
üstüne eklemekle oluyormuĢ, ben de ekler, yetiĢirim‟‟ diye gayrete gelir.
Yönderler bu istatistikle ekiplerini gaza getirmeye çalıĢır.

Kısacası, yaratıcılık her çağda insanlığın baĢarı ve fark yaratmak için en çok
önemsediği özelliklerin baĢında geldi. Ama artık o da çok kullanıldı, yoruldu,
yerli yersiz kullanımlarla aĢındı. Tek baĢına yeni, daha iyi bir yaratma çabalarının
gereksinimlerini anlatmakta yetersiz kalmaya baĢladı...

Bence, fütüristçe, Ģimdi yeni, daha güçlü, temiz söylemler ve tetikleyiciler bulmak
lazım. Bu çerçevede, „‟BuluĢçuluk‟‟ en kuvvetli adayım...

Çünkü; buluĢçu olmadan yaratıcı olunmaz. Bulmadan yaratamayız. Yaratmadan
önce yepyeni bir Ģey bulmamız Ģart! BuluĢ bağlantı kurmaktır. Akıl-bilgi-teknoloji
ve duyguları sürekli besleyerek, amaca uygun en iyi kıvamda harmanlamak,
karıĢtırmak, yepyeni bir Ģeyler keĢfetmektir.

BuluĢ, yaratmaktan önce gelir. Neyi daha iyi yapmak istediğimizi bulmadan
yararlı sonuçlar yaratamayız. Zaten bence bugün çektiğimiz tüm sıkıntıların
temel nedeni; ne için olduğunu tam bilmeden yaratmaya, yapmaya giriĢmemiz.
Bu konudaki Ģuursuzluklarımızdır düĢüncesindeyim.

BuluĢlarını fütürist bakı açısı ile uzgörülü, sürdürülebilir stratejik planlara
oturtabilmesi ve sonuçlar yaratabilmemiz halinde; Gelecek (kesinlikle) Güzel
Gelecek diyorum...
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Dayanır mı kalbin suna
uçmamaya, konuĢmamaya.
ve konduğun yer..
bin kanat uzakta olsa da;
..unut seslenmemeyi suna..
unutsana.

Unutsana çığlığını,
ne de olsa
ben.. ben reĢit bey,
dinlerken seni;
senin yerine
sessizce dalıyordum,
..lal uykusuna.

..Ģimdi suna Ģimdi,
uyandırsana.

Eylül 2010 / Salih MALAKCIOĞLU

Salih MALAKCIOĞLU

( suna korad )

martı* temmuz 2011
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Suna Korad Kimdir?

Korad ( d.1935 - ö.2003 ), Ġstanbul Opera Sanatçısı

Ġstanbul‟da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Ulvi Cemal Erkin‟in
piyano öğrencisi oldu. Sonra Prof. P. Savorosh, Madam E. de Hidalgo, Saadet
Ġkesus ve Ġtallo Brancucci ile Ģan çalıĢmaları yaptı. Alman opera repertuvarını
Hannover‟de Dr. H.Thierfelder ve Ġtalyan Opera ve Repertuvarını da La Scala
Operası‟nda Maestro T. Tonini ile hazırladı. Opera Kantatrisi olarak dünyanın
bütün önemli merkezlerinde sahneye çıktı, konserler verdi ve plak doldurdu.
Suna Korad‟ın emsalsiz sesi,tekniği ve ifadesi dünyanın her tarafında hayranlık
uyandırmıĢtır. Mario Del Monaco, Tito Gobbi gibi büyük Ģöhretlerle beraber
sahneye çıktı. Paris‟te National Opera‟da bugüne kadar oynayan tek Türk
Sanatçısı olan Suna Korat ayrıca Basf Ģirketi ile belcanto türünde opera
aryalarından oluĢan, orkestra eĢliğinde, bir long play yaptı

.
Son olarak Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim
görevlisi yapmakta iken geçirdiği kalp krizi sonucu yaĢama gözlerini yummuĢtur.
Prof. Dr. Pars Tuğlacı, Suna Korad : Türk Operasının Sönmeyen Yıldızı adlı
kitabında 2003 yılında yitirdiğimiz Devlet Sanatçısı Suna Korad‟ın yaĢam
öyküsünü resimlerle buluĢturuyor.
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büyüklere masal

Dünya hancı, ben yolcu, sırtımda çantam, elimde sopam, derviĢ misali dere
tepe demeden yolları arĢınlıyorum.

Ayaklarım benim rehberim, nereye isterlerse oraya gidiyorum, rüzgara kapılmıĢ
yaprak misali. Gözlerim ise bir kartal gibi ağaçları, kuĢları, ve taĢlara bakıyor ve
en ince ayrıntısına kadar izliyor.

Birden ufukta gözüme bir Ģehrin silueti çarptı. Gözlerimi kısarak baktım daha iyi
ayırt edebilmek için. GüneĢin altında altın gibi parlıyordu. Gözlerimi
alamıyordum. O esnada bir rüzgar esti, adımı fısıldıyordu. Galiba serap
görmeye baĢladım diye geçirdim içimden. ġehir beni çağırıyordu. „‟Gel küçük
yabancı, seni bekliyorum. Burada, senin baĢarılarının, mutluluğunun anahtarı
saklı.” Bir arzu fırtınası içimi doldurdu ve o Ģehre ulaĢabilmek için önümdeki tüm
engelleri aĢmalıydım. Belki bu Ģehir, ġahgri Lay -ölümsüzlerin Ģehri olan tüm
hırs ve kötü niyetlerden arınmıĢ bilgelerin mekanıydı. O‟na ulaĢmak
zorundaydım.

Matilda Levi - Selin Zakuto

Engeller Aşılmak İçindir

Bu iki ay boyunca size tefrika halinde bir masal sunuyoruz. 
Bakalım kıssadan ne hisseler çıkaracağız…
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Dünyadaki bütün güzelliklerin, mutluluğun ve maneviyatın bu Ģehirde olduğunu
düĢünerek ona doğru gidiyordum. Ama ben yürüdükçe sanki Ģehir benden
uzaklaĢıyordu. Yakıcı güneĢ bir yandan, yüzüme kumları savuran Ģiddetli rüzgar
bir yandan nefesimi kesiyor ama yılmıyordum. O‟na ulaĢacaktım. Kendimi bir
an çölde, sevgilisi Leyla‟ya kavuĢmak için yürüyen Mecnun‟a benzettim.
Yürümeye devam. Ayaklarıma kumlar doldu, yürümemi engelliyordu. Çok
yoruldum. Biraz dinlenmek için bir ağacın dibine oturdum. Oturup düĢünürken
bir karıncanın duvara doğru yürüdüğünü gördüm. Karınca bulduğu küçük bir
arpa tanesini ağzına alıp duvara tırmanmaya çabalıyordu. Ġlk çabası daha iĢin
baĢındayken boĢa çıktı. Sonra tekrar denedi ve duvarı yarılamıĢken tekrar aĢağı
yuvarlandı ağzındaki arpayla birlikte. Kimi zaman duvarın daha altındayken,
kimi zaman da duvarın ortasındayken kimi zaman da tam duvarın sonuna
vardığı bir anda aĢağı düĢüyordu. Ama karınca her defasında bir daha
deniyordu. Yılmadan ve kararlıkla. Sabırla…zavallı karıncacık o cüssesiyle
yılmadan defalarca deniyor ve nihayet kendini duvarın öteki yanına atmayı
baĢarıyordu. O‟nu izlerken Alferd Souza‟nın sözü aklıma geliyordu: „‟Sonunda
anladım ki tüm engeller hayatın ta kendisiydi ve bu engeller benim hayatımdı.”
Engeller, bize verilmiĢ bir hediye belki de. Karınca, yuvasına o arpa tanesini, o
kadar zorluğa rağmen ulaĢtırabilmenin mutluluğunu yaĢıyordu.

Yolcu yolunda gerek diyorum ve kalkıp Ģehrime doğru yürümeye baĢladım.
Birden gökyüzü simsiyah oldu. BaĢımı kaldırdım. Tepemde ağzından ateĢ saçan
bir ejderha uçuyordu. Hemen bir kayanın arkasına saklandım. Ejderha süzülüp
yakınımda bir yerde durdu. Kalbim korkundan deli gibi çarpıyordu.

Ejder birden konuĢmaya baĢladı: “Yabancı nerden geldin nereye gidiyorsun?.”

Kekeleyerek: “Uzak diyarlardan geldim, garip bir yolcuyum Ģehrinizi gördüm ve
oraya ulaĢmaya çalıĢıyorum.”
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ġiddetli bir rüzgar esiyordu, kumlar gözümü açmamı engelliyor, ağzımın içinde
kum taneleri doluyor. Gök gürlemesini andıran Ses soruyordu: “Yolunun üstüne
bir kaya koysam o kayayı aĢıp ilersinde duran ağacın en tepesinde duran
meyveyi alıp bana getirir misin?”

DüĢünüyorum ve o an aklıma anneannemin bana anlattığı masal geliyor.

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya
koydurmuĢ, kendisi de pencereye oturmuĢ. Bakalım neler olacak? Ülkenin en
zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelmiĢler,
sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaĢıp saraya girmiĢler. Pek
çoğu kralı yüksek sesle eleĢtirmiĢ. Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları
temiz tutamıyormuĢ. Sonunda bir köylü çıkagelmiĢ. Saraya meyve ve sebze
getiriyormuĢ. Sırtındaki küfeyi yere indirmiĢ, iki eli ile kayaya sarılmıĢ ve ıkına
sıkına itmeye baĢlamıĢ. Sonunda kan ter içinde kalmıĢ ama, kayayı da yolun
kenarına çekmiĢ. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereymiĢ ki, kayanın eski
yerinde bir kesenin durduğunu görmüĢ. AçmıĢ... Kese altın doluymuĢ. Bir de
kralın notu varmıĢ içinde... Altınlar kayayı yoldan çeken kiĢiye aittir' diyormuĢ
kral. 'Her engel, yaĢam koĢullarınızı daha iyileĢtirecek bir fırsattır...'

Belki ben köylü kadar kuvvetli değildim ama onun gibi kayayı yoldan
kaldırabilecek fikirler üretmeye baĢladım. O sırada gözüme kalın bir dal çarptı
onu kayanın altına koydum ve kayayı oynatmaya çalıĢtım ama gücüm yetmedi.
Bunun üzerine kayanın etrafında dolanmaya baĢladım belki bir yerinden sıyrılıp
geçebilirim veya üstüne çıkıp oradan ağaca ulaĢabilirdim ama nafile.bir an
ümitsizliğe kapıldım ama anneannemim sesi geldi uzaklardan: “Küçük kızım
hemen pes etme, düĢün ve bak göreceksin ki her engelin mutlaka bir boĢ yanı
vardır. Kayaya dokun.” Hemen anneannemin dediğini yaptım kayaya dokundum
sanki tebeĢirden yapılmıĢtı, elimde yalnızca küçük bir çakı vardı baĢladım kayayı
oymaya Az zamanda uz zamanda kayanın ortasında kocaman bir delik açıldı ve
ağaca ulaĢtım. Sırt çantamı yere bıraktım ve ağaca tırmanmaya baĢladım. En
tepeye geldiğimde meyveyi dikkatlice cebime koydum ve aĢağıya inmeye
baĢladığım sırada bir kartal ağacın tepesinde belirdi. “Yabancı o elma benimdir
sen nasıl bana soramadan çalarsın?” Ben de hikayemi anlattım ve Ses‟e bu
meyveyi götürmezsem Ģehrime ulaĢamayacağımı söyledim. Kartal, tiz bir ses
çıkardı ve bana yardımcı olacağını söyleyip beni sırtına aldı ve aĢağıya kadar
indirdi. AkĢam olmak üzereydi, hemen koĢarak Ses‟e gittim ve meyveyi verdim.
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İpek Aral Kişioğlu

Tatile Üç Gün Kala

Son yaz tatilimin üstünden on bir ay geçti. On bir aylık çalıĢma, öğrenme,
geliĢme, değiĢme maratonuna ara vermek zamanı geldi. Buna ihtiyacım var.

Her yaz tatili öncesi engellenemez Ģekilde bir vicdan muhasebesi baĢlar içimde;
bu tatili ne kadar hak ettim, yıl boyunca daha fazlasını yapabilir miydim? Neler
daha iyi olabilirdi?

„Ölçemediğini yönetemezsin‟ prensibi sadece iĢletmelerde uygulamak için
değildir. Dolayısıyla insanın hayatını daha planlı geliĢtirebilmesi, yeni stratejiler
üretebilmesi için aklında kendisine birkaç performans ölçütünü tespit edebilmesi
çok faydalıdır. Örneğin benim yıl boyunca mesleki performans ölçütlerimden
birkaçını iĢ zaman planımın aksamadan devamı, okuduğum iĢ kitabı, yazdığım
yazı, eğitime aldığım öğrenci, cevapladığım mesleki e-posta mesajı sayısı
Ģeklinde sıralayabilirim. Hepsi kendime ve çevreme fayda sağlayabildiğim, bana
iĢ tatmini yaĢatan ölçütler.

Acaba hiç bu güne kadar tatil performans ölçütlerinizi
düĢündünüz mü? ĠĢte size tatil performansınız ilginç ölçütler.
Ġyi tatiller!

kaynağım insan
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Bazılarına yazdıklarım çok mekanik, itici gelebilir. Haklı olabilirsiniz elbette. Ama
durun, siz daha gerisini dinlemediniz !!

Acaba hiç bu güne kadar tatil performans ölçütlerinizi düĢündünüz mü?

Ben Ģimdi düĢünüyorum ve aklıma gelen ilk beĢini sıralıyorum:

Günde ortalama yüzme suresi : 1 saat
Günde ortalama bisiklete binme süresi : 1 saat
Bir ay boyunca okunacak kitap sayısı: 4
Bir ay sonunda verilecek toplam kilo: 1,5
Bir ay boyunca üretilecek blog yazı sayısı: minimum 15

Temmuz ayını yani tatilimi verimli geçirmemi sağlayacak zihinsel
programlamamı da bu metodoloji ile yaptıktan sonra sıra artık uygulamaya
geliyor. Haydi, rastgele !!

Bunca kontrolümüz dıĢında girdinin olduğu hayatımızda belirsizlikler ile
baĢedebilmenin en sağlıklı yolu bireysel belirsizliğimize son vermek olacaktır.
Eğer gününüzü, hayatınızı daha dolu, anlamlı, istikrarlı ve verimli geçirmek
istiyorsanız zihninizde yukarıdakine benzer performans ölçütlerini farklı durumlar,
konular, süreçler için tespit etmenizi Ģiddetle tavsiye ederim. Zaman içinde size
yaĢatacağı sonuçlarından piĢman olmazsınız.
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astroloji ajandası

Yazın ortasına geldik, havalar çok sıcak geçmese de, konular sıcak...

Ülkemizde, komĢularımızda, siyasette, ekonomide, iklimde, kısacası Dünya‟ya,
her köĢede...

DönüĢüm zamanlarından hep birlikte geçmekteyiz.

Temmuz ayı özellikle ülkemiz açısından önemli bir kavĢak. Siyasetin yanısıra ülke
yönetimi ve hukuksal düzende büyük değiĢikliklerin ilk adımları atılmakta. Sene
boyunca etkilerini göreceğimiz baĢka bir düzene doğru ilerlemekteyiz. Astrolojik
olarak bunun göstergesi olan tutulmalar iĢ baĢında.

KiĢisel hayatımızda da keskin dönemeçlerdeyiz. Hayatınızda ne oluyorsa Ģimdi
seçim yapma zamanı, sonradan tercih yapmak zorunda kalmamak için.
Tavsiyem, hayatınız Ģifrelerine yakınlaĢmak için yıldızları yanınıza almalısınız.
Yüzyıllardır bütün eleĢtirilere rağmen, kolunuzdaki saatten daha dakik olan
astroloji iĢlemeye devam ediyor.

Bu ay için yukarı baktığımızda pek çok tarih var dikkat çeken:

1 Temmuz‟daki GüneĢ Tutulması sene boyunca yüksek etkilerle varlığını
sürdürecek. Yengeçler, Teraziler, Oğlaklar, Koçlar ve yükselenleri bu burçlardan
olanlar en çok etki altına olanlar. Hayatlarındaki geliĢmeleri Ģimdi ciddiye alma
zamanı. Ay ve yıl içinde Ģimdi ortaya çıkan olaylar büyüyebilecektir.

Asude ARGUN

Temmuz Ayında Gökyüzü
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Temmuz‟un ilk haftası bittiğinde olayların ilk filizleri belirmeye baĢlayabilir. Fark
edip, yönlendirme için uygun zamanlardır. Ancak ikili iliĢkilerde gerginlikler
yükselebilir.

15 Temmuz‟daki dolunayla birlikte olaylar büyüyebilir, sinirlerimiz gerilebilir. O
yüzden tepki vermeden önce dengeyi bulmalı, olayın nereye gidebileceğini
görmeliyiz.

23 Temmuz‟daki yaĢayacağımız gerginlikleri de farklı bir açıdan değerlendirip,
kendimizi değiĢtirmeye çalıĢmalıyız.

30 Temmuz‟da olaylar etkisi azaltırken, yeni bir döneme girdiğimizi anlamalıyız.
Sene boyunca devam edecek geliĢmelere konsantre olmalıyız.

5 Temmuz ve 25 Temmuz birkaç gün öncesi ve sonrası özellikle meterolojiyle
ilgili olaylar ortaya çıkabilir. Ani sıcak, soğuk ısı değiĢiklikleri, dolu, ĢimĢek,
fırtına, aĢırı yağıĢ gibi hava koĢullarda oynamalar olabilir.

Hayatınızda ne oluyorsa, nasıl oluyorsa düzenlemek elimizde. DeğiĢimleri
durduramayız, ama uyum sağlamak için kolları Ģimdi sıvayabiliriz. Farkında
olarak, sorumluluk alarak, anlayarak...

Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor!

Esenliklerle...
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Gülhan Gülez

İlk Astronot Çinli Wan Hu'nun Efsanesi 

dağarcık

Aslında bilmediğimiz o kadar çok Ģey var ki, ancak 
duydukça, okudukça farkına varıyoruz. ĠĢte bu sayfalar 
bilmediğimiz pek çok konu hakkında dağarcığımıza yeni 
bilgiler ekleyecek.

Efsaneye göre 16 yüzyıl, antik Çin'inde Wàn Hǔ ( 萬 戶 ) isimli bir adam
yaĢıyordu. Ming hanedanlığında devlet görevlisi olan Wan Hu yıldızlara ve
gökyüzüne yakın ilgi duyuyordu. Gökyüzüne duyduğu bu ilgi ona birgün parlak
bir fikir verdi. Kendisini gökyüzüne gönderecek bir araç yapacak ve böylece
tarihe uzaya giden ilk adam olarak geçecekti.

Wan Hu kendisini yıldızlara götürecek planı hazırdı. Bunun için altına havai
fiĢekler bağlayabileceği bir sandalye yapacaktı. Sandalyesini bolca bulunan ve
çok hafif olan bambu'dan yapacak ve böylece kolayca havalanabilecekti. Altına
içini oyduğu kalın bambu parçalarına doldurulmuĢ barut bulunan toplam 47
tane büyük havai fiĢek yerleĢtirdi.

Her bir fiĢek için kendisine yardımcı olacak 47 tane hizmetli görevlendirildi. Artık
zamanı gelmiĢti.
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Wan Hu o gün Ģapkası, asası ile bir kral gibi giyinmiĢti. Ġcat ettiği tahtına oturdu
ve hizmetlilerine fiĢekleri ateĢlemesini emretti. FiĢekler ateĢlendi. AteĢ fitilin
sonuna ulaĢtığında aniden büyük bir patlama oldu. Etraf göz gözü görmüyordu.
Her taraf toz duman olmuĢtu. Duman dağıldığında bütün gözler Wan Hu'yu
aradı, Ne Hu ne de sandalyesi yerinde yoktu. Gerçekten gittiğine inanmayanlar
onu bütün köyde aradılar fakat bulamadılar. Wan Hu ve sandalyesi gerçekten
gitmiĢti. Onu kimse bir daha görmedi.

ĠĢte bu uzaya gitme denemesi sayesinde Wan Hu tarihe dünyanın ilk astronotu
olarak geçti.

Ġlk havai fiĢeğin Çin'liler tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz?
Havai fiĢek antik Çin'in en büyük 4 icadından biri. Ġlk havai fiĢek 12. yüzyılda
antik Çin'de kötü ruhları uzaklaĢtırmak amacıyla keĢfedildi. Çin‟de evlenme
törenleri, yeni yıl kutlamaları, ilkbahar festivalleri gibi önemli olaylarda bugün
bile hala havai fiĢek patlatılıyor. Çin Ģuan dünyanın en büyük fiĢek üreticisi ve
ihracatçısı durumunda.
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Gittiğim yerlere ikinci kez gitmeyi pek tercih etmem. Ama ikinci kez yolumun
düĢtüğü ayaklarımın beni sürüklediği yerler de yok değil. Ġtalya bu ülkelerden
biri, ucundan kıyısından ona dokunmayı seviyorum.

Venedik de iki kez gittiğim nadir Ģehirlerden... Ġkinci yolculuğumdan aklımda
kalanları paylaĢayım istedim.

Milano tren istasyonundan gecikmeli olarak yola çıkıyoruz. Avrupa‟nın aksine
Ġtalya‟da trenler zamanında kalkmaz, onlar da bizim gibi Akdeniz insanları,
rahatlar... Halbuki Milano en „Avrupai‟ Ģehirlerinden Ġtalya‟nın.

Milano-Venedik arası 2 buçuk saat tren yolculuğu yapıyoruz. Bereketli bir
ovada ilerliyoruz. Sağımız solumuz fabrikalar ve üzüm bağlarıyla çevrili,
solumuzda ise ufukta Alpler‟i görüyoruz. Hava günlük güneĢlik, Alpler‟in
tepelerinde karlar var. Bütün güzelliği ve ihtiĢamı ile bize yol arkadaĢlığı
ediyorlar. Bu yol üzerinde aslında uğranabilecek çok güzel duraklar var:
Romeo ve Juliet‟in Ģehri Verona ve Garda Gölü gibi... Onları baĢka bir
yolculukta çoktan ziyaret etmiĢtim o yüzden bu kez pas geçiyorum.

Sevil MERT

Venedik Sokakları Arasında

hayallere yolculuk
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Venedik, dünyanın en büyüleyici Ģehirlerinden biri. Labirent 
misali daracık sokakları arasında kapandaki fare gibi 
saatlerce dolaĢabilirsiniz. BaĢlıyoruz…
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Ġki buçuk saat sonunda nihayet Venedik tren istasyonundayız. Ġstasyon ile ana
karayı bağlayan bir köprü üzerinden geçip tren bizi Venedik‟e indiriyor. Tren
istasyonundan dıĢarı çıktığımızda o güzelim Venedik manzarası ile önce bir göz
banyosu yapıyoruz. GüneĢin altındaki koca balığımız bize gülümsüyor adeta...
Tren istasyonundan otelimize gitmek için Venedik‟in en büyük kanalı olan Grand
Canal üzerinde çalıĢan botlara biniyoruz. KiĢi baĢı 6 €. Size bir Türk iĢi tüyo;
bileti kontrol eden kimse yok. Bilet almadan binebilirsiniz, Ģanslıysanız kimse
bilet kontrolü yapmaz.

Rialto köprüsündeki durakta bizi bırakan bot, Venedik‟in en uzak köĢelerine
doğru devam ediyor. Otelimizin yeri çok kolay olmasına rağmen, Venedik‟teki
sokaklar o kadar dar ve sık ki haritayı okumakta çok zorlanıyoruz. Küçük
labirent sokaklarda aĢağı yukarı dolaĢıyoruz. Sonunda otelimiz San Lio Turist
House‟u bulduğumuzda dıĢardan görüntüsü beni hayal kırıklığına uğratıyor.
Ġçeri girince fikrim değiĢecek. Ġçeri giriĢ kısmı bizi çok eğlendiriyor. Otel tabelası
filan yok, sadece bir kapı. Zile basıyoruz, bizi içeri davet ediyor. Dik
merdivenlerden yukarı çıktığımızda resepsiyona varıyoruz ama kimse yok.
Masada telefonu kaldırmamız gerektiğini söyleyen bir not var, notta IP telefon
olduğu için sesin 1 sn sonra geleceği de yazıyor Telefonu kaldırıp bekliyorum.
Bagajlarımızı oraya bırakabileceğimizi check-in için sokağın ilerisindeki diğer
binalarına gelmemiz gerektiğini söylüyor telefondaki kibar Ġtalyan. Oraya gidip
check-in‟imizi yaptırıyoruz. Venedik‟i gezmek için sadece bir günümüz var ve
bugünün yarısına geldik bile. Odamıza eĢyalarımızı bırakıp hemen atıyoruz
kendimizi sokağa.
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Venedik bir labirent gibi. Daracık sokakları arasında kapandaki fare gibi
saatlerce dolaĢabilirsiniz. Biz sokakların tadını çıkarmayı sonraya bırakıp San
Marco Meydanı‟nda alıyoruz ilk soluğumuzu. Bütün ihtiĢamıyla San Marco
Bazalikası bizi karĢılıyor. Gördüğüm en etkileyici meydanlardan biri. Bazalika bu
etkiyi daha da güçlendiriyor. Hangi fotoğrafı koyarsam koyayım o etkiyi
göstermem mümkün değil, gidip görmeniz gerek. Öğle saatlerinde ters ıĢıkta
kaldığımız için meydanı Ģimdilik terk ediyoruz, güneĢ biraz daha aĢağı inince
gelip fotoğraf çekeceğiz ve Çan Kulesine tırmanacağız. Plan bu, ne yazık ki Çan
Kulesi 16.30 kapanıyormuĢ, yetiĢemiyoruz. Venedik‟i yukarıdan görme fırsatını
birkez daha kaçırıyorum.

Venedik sokaklarındaki yolculuğumuz devam ediyor. Sokaklarda dolaĢırken
sürekli üstü kapatılmıĢ boy boy kuyu ile karĢılaĢıyoruz. Tabii ki bir de kanallar
boyunca dolaĢan gondollar. ġehri bu kadar Ģiirsel yapan sanırım bunlar.
Daracık kanallarda dolaĢan o upuzun gondollar. Çizgili t-shirt‟leriyle
gondolcular bir film setinin parçası sanki.
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Sokaklarda dolaĢa dolaĢa klasik turistik haritamızın bize gösterdiği bütün
meydanları keĢfediyoruz sırasıyla. Bu arada sokak aralarındaki küçük ve ilginç
mağazaların vitrinlerine bakmadan geçmek mümkün değil. San Marco‟ya bir
kez daha dönüp ıĢık ne durumda diye bakmayı da unutmuyoruz.

O sağda gördüğünüz kocaman bina çan kulesi, ne yazık ki en tepesine çıkıp
bütün Venedik‟in balık biçimli halini göremiyorum. Buna çoooook üzülüyorum
Meydanın diğer tarafında meĢhur Ahlar Köprüsü var. Ama restorasyon yapıldığı
için göremiyoruz. Yol arkadaĢımın Ģansından nereye gitsek en önemli eserler
tadilatta. Floransa‟daki Davut heykeli de bu kaderi paylaĢacak…

Gitmediğimiz sokak kalmasın diye haritadaki bütün sokakları dolaĢıyoruz.
Rialto‟nun karĢı yakasındaki küçük meydanları da keĢfediyoruz. Artık sokakları
takip etmekte epey de ustalaĢtık.

Hava hafif hafif kararıyor, Venedik gece de ayrı güzel…

Rialto köprüsünden gece manzarasının keyfini çıkarıyoruz bir süre. Bütün gün
sokaklardaydık, tatlı bir yorgunluk çöküyor. Ertesi sabah erkenden trene
gidiyoruz yine. Bu defa Venedik sokaklarını bir kez daha gezebilmek için
istasyona yürüyerek gidiyoruz. Sabah 8 civarları, sokaklar beklediğimizin çok
üstünde kalabalık, yakın yerlerde oturanlar çalıĢmak için buraya geliyorlar.
Dükkanlara, otellere, restoranlara malzeme getiren irili ufaklı bir sürü motor
kanallarından kenarına yanaĢmıĢ yüklerini boĢaltıyor.

Biz de yükümüzü almıĢ yeni bir Ģehre doğru yola koyuluyoruz. HoĢçakal kanallar
Ģehri Venedik...

Seni belki bir daha göremem çünkü sürekli sulara gömülüyorsun, kurtarma
çalıĢmaları yapılsa da koruma altına alınsan da dayanacak fazla gücün
kalmamıĢ diye duydum... Kendine iyi bak, seni hayranlıkla seyreden misafirlerini
güzel ağırla...
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pati aĢkına

Yaz her açıdan en sevdiğim mevsim. Bir Akdenizli olarak kıĢ aylarından pek
hoĢlanmıyorum. Ama daha çok kıĢ Ģartlarında sokaklarda yaĢam savaĢı veren
tüm canlılar için üzülürüm. Yemek bulamazlar, üĢürler diye korkarım.
Oysa yaz öyle değildir. ÜĢümezler, bir minik gölge illa ki vardır. Yaz, tek bir
gereksinim sunar tüm canlılara: Su.

Su, tüm hayatın kaynağı... Yemeden haftalarca hayatta kalabilen insan, susuz
sadece bir kaç günde hayata veda eder. Günde yaklaĢık olarak 2,5 litre su
kaybeden bir insan, bu suyu vücuduna geri kazandırmak için günde yaklaĢık
10-14 bardak su tüketmelidir. Hayatımızda bu kadar önemli yeri olan su,
sadece biz insanlar için değil, tüm canlılar için gerekli. Suyunuzu paylaĢarak,
tüm canlılara hayat verebilirsiniz.
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Burcu TÜZÜN

Bir Kap Su Hayat Kurtarır

Su, tüm canlılar için hayatın kaynağı. Suyu paylaĢarak patili
ve kanatlı dostlara hayat verebilirsiniz.  
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Susuzluk değiĢik ölçülerde, değiĢik kayıplara neden oluyor:

%1: Susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans azalması,
%3: Vücut ısı düzenin iyice bozulması, aĢırı susuzluk hissi,
%4: Fiziksel performansın %20-30 düĢmesi,
%5: BaĢ ağrısı, yorgunluk,
%6: Halsizlik, titreme,
%7: Fiziksel aktivite sürerse bayılma,
%10: Bilinç kaybı,
%11: Vücut dirençsizliği, olası ölüm,
%12: %97 oranında ölüm,
%15: %100 ölüm

Evet, sadece % 15 su kaybıyla ne yazık ki canlı hayatını kaybediyor. Ve sıcaklar,
sokaklarda yaĢayan her canlı için yaz aylarında suyu bulunmaz kılıyor.

Yalnızca bir kap suyla bir canlının hayatına dokunabilirsiniz. Bir su
damacanasını keserek oluĢturacağınız su kabı, sokağınızda hayat savaĢı veren
tüm patili veya kanatlı dostlarınızın hayatını kurtaracak. Her gün, kaptaki suyu
yenilemeniz, onları tüm yaz yemeğe eklenen su bulma derdinden uzaklaĢtıracak.

Unutmayın, bir kap su hayat kurtarır.
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Pisievleri
Bahçenizde,evinizde kedileriniz var ve onları yağmurdan, çamurdan korumanın
yollarını mı arıyorsunuz? Veya eviniz ki patiler için “Bir oyun parkı olsa ama
benim istediğim gibi olsa, onun/onların ne istediğini en iyi ben bilirim” mi
diyorsunuz?

O zaman sizi Selda Pisievi ile tanıĢtıralım. Selda, çok zor durumda kalan pek
çok sakat, tedavide olan veya engelli kediciğe kucak açmıĢ bir hayvan sever.
Ancak Ģimdi çok zor durumda. Ve patilerine bakabilmesi için pisi evlerini
yapıyor. Üstelik çok uygun fiyatlara yağmur, su geçirmez kulübeler veya ev için
isteğinize uygun oyun alanları. Hem evdeki patiyi sevindirin hem de bir hayvan
severe yardım etmenin huzurunu yakalayın.
ĠletiĢim: Selda 0533-517 29 92/ 0553-517 29 92

Portakal Orda Kal
Ömür Gedik, „Portakal, Orda Kal‟ isimli Sezen Aksu Ģarkısıyla çıkardığı single
albümün tüm gelirini hayvan barınaklarına bağıĢlıyor. Albümde Teoman ve
Burak Kut‟un eĢlik ettiği Gedik, klipte de ünlülerle ve patilerle birlikte :) Bu
albümü satın alın, barınaklara bir bağıĢ da sizden olsun.
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Sarışınların Hası Kayısı

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ

akdeniz‟de iki martı

Temmuza girmiĢ olsak da henüz yazın kendini tam manasıyla hissettirmediği Ģu
günleri, biz yine olması gereken mevsim normallerinde düĢleyelim. DüĢlemeye
gerek yok aslında; pazar tezgahlarındaki canım meyveler bize yeteri kadar
hatırlatıyor aslında.

Kırmızı güzeli kiraz, yeĢillerin efesi erik ve sarıĢınların hası kayısı…

Dedik ya, yaz mevsimine özel bu defa kayısı aldık konu baĢlığı ve piĢirdik
keklerimizi, ekmeklerimizi…
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Kayısılı Kek
3 yumurta
1 su bardağı Ģeker
125 gr. Tereyağ (erimiĢ)
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
5 kaĢık süt
½ kg. kadar kayısı.(ikiye bölünmüĢ)
Fırın 180 C de ısıtılmaya baĢlanıyor yine.

ErimiĢ tereyağı ile Ģeker iyice çırpılıyor. Yumurtalar tek tek eklenip karıĢıma 
yediriliyor.

Vanilya, kabartma tozu ve süt sırasıyla karıĢıma katılıyor ve mikserle çırpılmaya 
devam ediliyor.Un yavaĢ yavaĢ ekleniyor.

Hamuru ben küçük elektrikli fırın tepsisine döktüm. 32 cm.lik yuvarlak kalıba da 
dökebilirsiniz. Üzerine de ikiye bölmüĢ olduğunuz kayısıları aralıklı olarak 
dizebilirsiniz.

Bu kekin Ģeftalili versiyonunu da denedim. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz 
anlayacağınız.

Hayatınızın tadı hiç eksilmesin !….
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Kayısı Ekmeği

Malzemeler
1 1/4 kap su
1/4 kap pekmez (kayısı reçeli de koyabilirsiniz)
2 kaĢık zeytinyağı (tereyağı da koyabilirsiniz ama ben z. yağını daha sağlıklı 
buluyorum)
3 + 1/3 kap un
1 ½ çay kaĢığı tuz
2 yemek kaĢığı süt tozu
3 çay kaĢığı instant maya
3/4 kap minik doğranmıĢ kayısı (ben aktarda kurutulmuĢ tropik meyveler 
buldum onlardan da ekledim- ananas, mango ve tropik üzüm kurusu)

Ekmeğe çok yakıĢıyor kayısı.. KeĢke daha çok koysaymıĢım.
Ama bu bir tatlı ekmek uyarmalıyım. Sanırım Pazar kahvaltıları için uygun 
denebilir. Yani bir asorti iĢte :)
Evde kayısı reçeli yoktu pekmez koydum... Ama kayısı reçeli ile tadı bambaĢka 
olacaktır eminim. Deneyen olursa söylesin.

Temel programda, 2 lb ayarında yaptım ama çok kabarık bir ekmek olmuyor. 
Bunun nedeni kayısı aslında. Kayısımın gün kurusu denen türden, yani sülfür ile 
rengi açılmamış olan türünden olması gerekirdi esasen. Sülfür insan sağlığı için 
çok yararlı bir madde olsa da görünen o ki ekmek kabarması için çok da yararlı 
bir etken değil.
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